
Przejazd Świętokrzyską i Prostą
zapewnia niezapomniane wraże-
nia i uświadamia jednocześnie, że
stworzona w czasach PRL-u

sztuczna granica (momentami cy-
wilizacyjna) jest nadal widoczna.
Na Świętokrzyskiej ławki, drzewa,
szerokie drogi rowerowe, duży
ruch pieszy. Im bliżej Woli, tym
jezdnia staje się szersza, a chod-
nik węższy…

Tak jest m.in. przy dawnym
Norblinie, gdzie wkrótce powsta-
nie galeria handlowa i okolica za-
pełni się przechodniami.

Sytuacja pieszych poprawiła się
po remoncie minimalnie, po pro-
stu wymieniono płyty chodnikowe
na nowe (choć przy niektórych
biurowcach, na terenie już pry-
watnym, pozostała tandetna kost-
ka bauma). Przejścia przez jezd-
nie są odpowiednio szerokie, ade-
kwatne do dużego ruchu piesze-
go. Niestety, żeby przejść przez
Prostą, trzeba wcisnąć przycisk.

– Zielone jest za krótkie, ledwo
nadążam – mówi starszy pan,
mieszkający w okolicy od wielu
lat. – Ale tak jest prawie wszędzie.

Pasażerowie dostali do dyspo-
zycji na razie jedną linię tramwa-
jową (10 z osiedla Górczewska
na Wyścigi) i dwie autobusowe
(109 z Dworca Centralnego
na osiedle Górczewska i 178

z Konwiktorskiej do PKP Ursus).
Wszystkie trzy linie zatrzymują
się – jak dawniej – przy Norblinie.
Dobrym pomysłem jest zlokalizo-
wanie przystanków tramwajowych
i autobusowego w stronę centrum
po wschodniej stronie skrzyżowa-
nia z Żelazną. Zdecydowanie uła-
twia to przesiadki, choć rozwiąza-
niu temu nadal bardzo daleko
do przystanku Metro Ratusz Ar-
senał, gdzie autobusy i tramwaje
mają wspólny peron przystanko-
wy. Przy Norblinie nadal trzeba
zgadywać, co podjedzie pierw-
sze… Dziwi lokalizacja przystan-
ku autobusowego w stronę ronda
Daszyńskiego, który wywędrował
na zachód dobre kilkadziesiąt
metrów od skrzyżowania. Podob-
nie jest przy przyszłej stacji metra
pod rondem: trzy przystanki w li-
nii, czwarty hen daleko.

– Ogólne wrażenie jest amery-
kańskie – mówi pan Jacek, spo-
tkany podczas „wizji lokalnej”
przy ruinach Norblina. – Ulica
szersza jak dłuższa, pełno samo-
chodów, biurowce. Dopóki nie
zbudują galerii, tu nie będzie co
robić.

Rzeczywiście, oferta usługowa,
a zwłaszcza gastronomiczna na
długim odcinku ulicy nie jest za-
chęcająca. Idąc od ronda ONZ
na zachód mijamy sieciową pizze-
rię, bistro… I to właściwie wszyst-
ko. Więcej lokali jest w równole-

Nowe szaty Prostej
� Jedne z najważniejszych ulic centrum i Woli zostały otwarte po remoncie,
wymuszonym budową II linii metra. Świętokrzyska i Prosta są już przejezdne.
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Nową
odsłonę Prostej poznamy
w pełni dopiero za trzy
lata. Pod rondami ONZ
i Daszyńskiego będą
czynne stacje metra,
właśnie otwierane będzie
centrum handlowe Art
Norblin a nad Wolą
górować będą nowe
wieżowce…

Jest zdecydowanie szerzej, niż przed remontem

Rozmowa
z Piotrem Guziałem,

burmistrzem Ursynowa,
kandydatem

na prezydenta
Warszawy

– czytaj na stronie 4



głych ulicach – Pańskiej i Hru-
bieszowskiej. Pewna nadzieja
wiąże się z nowymi inwestycjami,
powstającymi właśnie w ciągu
Prostej i Kasprzaka: Warsaw
One i Atrium 2 przy rondzie
ONZ, wieżowcu Skyliner
przy rondzie Daszyńskiego i wie-
żowcach Impexmetalu obok ga-
lerii ArtNorblin – w ich parte-
rach powinny znaleźć się punkty
usługowe.

Jak przy każdym dużym re-
moncie poprawiła się sytuacja
rowerzystów. Przed remontem
nie mieli oni własnej infrastruk-
tury i musieli korzystać z jezdni.
Teraz powstały dwie dwukierun-
kowe drogi rowerowe, niestety ta
po północnej stronie ulicy koń-
czy się… na ścianie dawnej fa-
bryki, przechodząc w ciąg pieszo-
-rowerowy, biegnący przez przy-
stanek autobusowy.

– Idiotyczny pomysł, takie
miejsca mrożą krew w żyłach
– mówi pan Julian, który przyje-
chał na Prostą rowerem, by obej-
rzeć nowe drogi. – Już widzę roz-
pędzonych rowerzystów wpada-
jących na tłum ludzi wychodzą-
cych z autobusu. A od strony
ronda Daszyńskiego w ogóle nie
zrobili wjazdu na drogę rowero-
wą. Bubel na bublu.

– Jak mawiał wielki trener: gra
się tak, jak przeciwnik pozwala
– podsumowuje starszy pan
na składanym rowerze. – Mogło-
by być lepiej, ale źle nie jest.

Co ciekawe, wiele znaków dla
rowerzystów jest umieszczonych
niezgodnie z prawem, bo po le-
wej stronie. Niedaleko ronda
ONZ jest nawet zabawne miej-
sce, w którym drogowcy pomylili
znaki i oznakowali bliżej nie-
określony fragment chodnika
przy przejściu dla pieszych jako
ciąg pieszo-rowerowy. Dziwi ta-
kże brak separacji ruchu piesze-
go od rowerowego, którą zasto-
sowano tylko na krótkim odcin-
ku obok ronda ONZ. Najwięcej
groźnych sytuacji między rowe-
rzystami a pieszymi będzie jed-
nak przy wyjściach z obu stacji
metra. Układ dróg rowerowych
gwarantuje tam potrącenia.
Znacznie lepiej odseparowano
rowerzystów i kierowców – wyso-
kimi krawężnikami.

– Czy ja wiem, czy jest lepiej?
– pyta retorycznie pani Hanna,
prowadząca wózek z dzieckiem.
– Na pewno jest równiej. Poza
tym zmieniła się w sumie tylko
ulica. W rzeczywistości tutaj nie
ma nic poza biurami, dużo przy-
jemniej jest na Pańskiej.

„Ulica”, czyli jezdnia, rozrosła
się trzykrotnie. O kontrower-
sjach, związanych z poszerze-

niem do przekroju 2x2, pisaliśmy
już w kwietniu, po protestach ak-
tywistów miejskich i ekologów.

– Likwidacja wąskiego gardła
upłynni ruch w tym miejscu
i wręcz pozwoli szybciej opuścić
rondo ONZ – mówił wtedy To-
masz Kunert z biura prasowego
urzędu miasta. Rzeczywiście, wą-
skie gardło przy rondzie znikło…
ale powstało kolejne! Jadąc Pro-
stą w stronę „dalekiej Woli” ma-
my do dyspozycji trzy pasy ru-
chu, z których za skrzyżowaniem

z Żelazną zostają tylko dwa. Jak
na dłoni widać, iż projektant uli-
cy myślał w tym miejscu najpierw
o samochodach, a dopiero po-
tem o innych uczestnikach ruchu
– brakuje tu odcinka drogi rowe-
rowej. Przed rondem Daszyń-
skiego jezdnia znowu się rozsze-
rza, rozprowadzając ruch na To-
warową, będącą formalnie czę-
ścią obwodnicy Śródmieścia.
Na samym rondzie prace jeszcze
trwają, w przyszłym roku będzie
ono przebudowywane przez
Tramwaje Warszawskie.

Co ciekawe, już pierwszego
dnia po otwarciu jezdni na Pro-
stej i Świętokrzyskiej zakorkowa-
ły się poprzeczne ulice w cen-

trum, w tym… Nowy Świat i Kra-
kowskie Przedmieście, które są
dostępne jedynie dla komunika-
cji miejskiej, taksówek, rowerów
oraz samochodów uprzywilejo-
wanych. I to one stanęły tam
w długim korku.

Nową odsłonę Prostej pozna-
my w pełni dopiero za trzy lata.
Pod rondami ONZ i Daszyńskie-
go będą czynne stacje metra,
właśnie otwierane będzie cen-
trum handlowe Art Norblin
a nad Wolą górować będą nowe
wieżowce…

– Pożyjemy, zobaczymy – mó-
wią okoliczni mieszkańcy, pytani
o przyszłość ulicy.

DG

dokończenie ze strony 1

Nowe szaty Prostej
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Uruchomienie transmisji po-
stulowało ponad 2 tysiące osób,
a całą procedurę nadzorowało
stowarzyszenie Wola Zmian.
Radni dzielnicy także byli „za”
– teraz pozostaje jedynie wpro-

wadzenie tego pomysłu w życie.
Możliwości są dwie: albo posta-
wienie na własny sprzęt, który
dzielnica będzie musiała kupić
(co ma kosztować około 55 tysię-
cy złotych) lub też zlecenie pro-

wadzenia transmisji przez firmę
zewnętrzną. Ta druga możliwość
według wstępnych wyliczeń, ob-
ciąży budżet dzielnicy kwotą oko-
ło 1,5 tysiąca złotych miesięcznie.

Jednak na ekranach kompute-
rów będzie można zobaczyć po-
siedzenia nowej rady Woli, bo
najwcześniej transmisje będą
mogły być wdrożone pod koniec
tego roku.

Będziecie oglądać? Czekamy
na opinie, czy transmitowanie
obrad sesji będzie cieszyć się
sensowną oglądalnością czy mo-
że będzie to sztuka dla sztuki:
redakcja@gazetaecho.pl.

(wt)

Będziesz oglądać radnych w akcji?
� Możliwość śledzenia obrad sesji rady dzielnicy w internecie to efekt pierwszej
w historii Woli inicjatywy uchwałodawczej zgłoszonej przez samych mieszkańców.

Rowerzyści jadący północną stroną Prostej powinni
uważać na... ścianę

Torowisko tramwajowe zostało pokryte ładną trawą
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Wola ma dwie linie kolejowe.
W komunikacji miejskiej jedna
z nich jest wykorzystywana bardzo
słabo, druga wcale. – Przebudowa li-
nii położonej bliżej centrum pozwo-
liłaby na przesiadkę przy stacji Koło
do metra na stacji Młynów. Jest
szansa, że będzie to możliwe już
w 2018 roku. Obecnie wsiada i wy-
siada tam niewielu pasażerów. Po-
wodem jest fatalny stan linii obwo-
dowej, po której pociągi jadą bardzo
wolno z Dworca Zachodniego
w kierunku Dworca Warszawa
Gdańska – uważa Maciej Dutkie-
wicz z Polskich Kolei Państwowych.

Po otwarciu za cztery lata stacji
metra u zbiegu Górczewskiej
i Trasy Prymasa Tysiąclecia po-
wstałby dwupoziomowy węzeł ko-
lejowy, umożliwiający przesiadkę
w czterech kierunkach.

Remont trasy miałby rozpocząć
się za trzy lata. Spowodowałoby
to także przyspieszenie pociągów
SKM i Kolei Mazowieckich jadą-
cych do Legionowa. Po tej linii,
zgodnie z zamierzeniami, mają
kursować składy remontowanej li-
nii średnicowej pomiędzy dworca-
mi: Zachodnim i Wschodnim.

– Spodziewamy się także, że li-
nię obwodową uda się bardziej
wykorzystać w ruchu regional-
nym, a także wewnątrz miasta.
Dzięki przebudowie torów
przy Dworcu Zachodnim być mo-
że już na stałe wjeżdżałoby tu
m.in. część pociągów z linii ra-
domskiej – to zamierzenia PKP
na najbliższe lata.

Nowe stacje dla SKM i KM
Wraca także koncepcja budowy

nowych stacji na granicy Woli i Be-
mowa, o które zabiegali przede
wszystkim mieszkańcy i samorząd
tej drugiej dzielnicy. Pociągi miały-
by zatrzymywać się przy Forcie
Wola, Wola Parku i Powązkow-
skiej, dzięki czemu mieszkańcy no-
wych osiedli na dalekiej Woli i po-
łudniowym Żoliborzu oraz klienci
dwóch centrów handlowych zyska-
liby świetną komunikację miejską
a parking P+R przy Połczyńskiej
wreszcie byłby wykorzystywany
w stopniu uzasadniającym jego bu-
dowę. Jest na nim pół tysiąca
miejsc dla samochodów, ale w dni
powszechnie zazwyczaj zajętych
jest tylko ok. 150 z nich.

Na stacjach będą zatrzymywać
się pociągi podmiejskie z Socha-
czewa, które dojeżdżałyby
do Warszawy Gdańskiej. Być mo-
że nawet do Legionowa. Także
tamtędy będzie można ominąć re-
montowaną trasę Zachodnia
– Wschodnia.

Skąd ten nagły przypływ weny
projektowej u kolejarzy? Otóż
nowa perspektywa finansowa
Unii Europejskiej będzie nasta-
wiona na rozwój infrastruktury
kolejowej a w Polsce jest ona wy-
jątkowo słaba. Zęby na fundusze
unijne ostrzą sobie już m.in. Kra-
ków, który chce mieć metro
i Szczecin, przymierzający się
do szybkiej kolei miejskiej. PKP
Polskie Linie Kolejowe chcą też
stworzyć alternatywę dla coraz
bardziej zapełnionej linii średni-
cowej.

Stacje miałyby powstać już w ro-
ku 2018, ale czy tak się stanie po-
każe czas. Druga linia metra ma
teoretycznie zostać uruchomiona
na Woli za cztery lata. To jednak
wariant bardzo optymistyczny.

mac, DG

Węzeł przesiadkowy na Kole w 2018?
� Powraca temat budowy stacji dla SKM-ki na granicy Woli i Bemowa. PKP Polskie
Linie Kolejowe planują także węzeł przesiadkowy na Kole.
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Zmiana jest kosmetyczna: za-
miast „Jasia i Małgosi” będzie
„Jaś & Małgosia”. O przygotowa-
niach do powtórnego otwarcia pi-
saliśmy w czerwcu.

Obecni właściciele lokalu za-
praszają mieszkańców na imprezy
towarzyszące powrotowi.

Trzeba przyznać, że otwarcie
przygotowywane jest z rozmachem.
– Zanim na stałe zagościmy na Jana
Pawła II, chcielibyśmy poznać oko-
licę i sąsiadów – zróbmy to razem!
– zachęcają, otwierając cykl spotkań
pod nazwą „Miło Was poznać”.

Czego więc można się spodzie-
wać?

12 października będzie zorgani-
zowany spacer po dzielnicy ślada-

mi smaków PRL. Po nim – poczę-
stunek. Początek spaceru o godzi-
nie 11.00. W odróżnieniu od zajęć
sportowych konieczne są zapisy
(klubjasimałgosia@gmail.comlub
telefoniczne: 502–033–711).

Kolejna niedziela, 19 paździer-
nika, upłynie pod znakiem wol-
skich smaków – każdy może
przyjść i pochwalić się swoimi po-
trawami, wypiekami czy nalewka-
mi, a historię dzielnicowej kuchni
przedstawią goście z Muzeum
Woli.

Na wszystkie wydarzenia wstęp
jest bezpłatny. A prawdziwe
otwarcie odnowionej kluboka-
wiarni – pod koniec października.

(red)

Wraca Jaś i Małgosia
� Owiany legendą lokal na Muranowie powraca.
Pod nieco zmienioną nazwą, z nowym wystrojem…

Kultowy neon trafił do magazynów muzealnych
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– Organizując referendum
w sprawie odwołania Hanny Gron-
kiewicz-Waltz paradoksalnie wzmoc-
nił Pan jej pozycję i prawdopodobnie
zapewnił wybór na trzecią kadencję.
Jest Pan zadowolony z takiego obro-
tu sprawy?

– Na pewno zadziałaliśmy stymu-
lująco dla Warszawy, bo Han-
na Gronkiewicz-Waltz przebudziła
się w wyniku akcji referendalnej. To
dobrze – naszym celem było odwo-
łanie lub poprawa funkcjonowania
urzędu prezydenta. Czy zapewnili-
śmy jej trzecią kadencję? Nie sądzę,
bo przebudzenie pani prezydent by-
ło chwilowe. Wciąż najważniejsze
problemy Warszawy są przemilcza-
ne przez obecne władze, tak jak np.
sprawa śmierdzącego na całą pół-
nocną Warszawę wysypiska w Ra-
diowie. Pani prezydent pobudzo-
na gniewem mieszkańców była
w natarciu rok temu, teraz wróciła
do dawnej, mocno zaspanej formy.

– Jak Warszawa powinna rozwią-
zać problem śmieci? Radiowo czuć
na Bielanach i Bemowie w promie-
niu kilku kilometrów.

– Gospodarka odpadami pokazu-
je nam bardzo dobitnie, że Warsza-
wa to miasto bez gospodarza. Prze-
targ na wywożenie śmieci z większo-
ści dzielnic wygrało MPO, czyli spół-
ka miejska podległa Hannie Gron-
kiewicz-Waltz, będąca na krawędzi
bankructwa. Została zasilona finan-
sowo z MPWiK, żeby w ogóle speł-
nić kryteria przetargowe. Już sam
ten fakt jest skandalem i powinien
być zbadany przez odpowiednie
służby. A Radiowo musi być za-
mknięte tak szybko jak się da i nie
chodzi tylko o wysypisko, lecz także
sąsiednią kompostownię. Na Biela-
nach jest sortownia firmy Byś, która
dostała ogromne dofinansowanie
z Unii na ten zakład, którego dziś
w żaden sposób się nie wykorzystuje.
Ten przykład pokazuje, jak nieodpo-
wiedzialni są ludzie nadzorujący pro-
blem śmieci w mieście. Pieniądze,
które Byś dostał z UE to przecież
wspólne pieniądze europejskich po-
datników (także nas wszystkich!) wy-
dane w celu proekologicznym, a dziś
decydenci z MPO i władze miasta
uznały, że nie będą korzystać z sor-
towni firmy Byś, bo przecież taniej
jest wywieźć wszystko na Radiowo
i zasmrodzić całą okolicę.

– Wiemy, że dzieje się źle, a cele
ustawy śmieciowej nie są w stolicy
osiągane, ale nie usłyszałem odpo-
wiedzi, jak Pan by rozwiązał ten
problem.

– Należy przede wszystkim jak
najszybciej rozbudować spalarnię
na Targówku i wielokrotnie zwięk-
szyć jej wydajność. Przy współcze-
snej technice i normach proekolo-
gicznych mieszkańcy nie mają żad-
nych podstaw do obaw przed spa-
larnią. W centrum Wiednia funk-
cjonuje taka instalacja bez negatyw-
nego wpływu na jakość życia miesz-
kańców, a jednocześnie produkując
tanią energię. Można to zrobić
w partnerstwie publiczno-prywat-
nym albo znaleźć prywatnego ope-
ratora. Najważniejsze jest to, że
działania powinny być podjęte na-
tychmiast. Dysponuję nagraniami
filmowymi, pokazującymi, że śmieci
z Warszawy trafiają także na niele-
galne wysypiska. To dowód na to, że
gospodarka odpadami w stolicy jest
patologiczna.

– Mogę otrzymać te nagrania?
– Tak, przekażę je. Można je

opublikować w internecie jako ilu-
strację naszej rozmowy.

– Zmieńmy temat. Warszawa jest
scentralizowana, jak chyba nigdy
w swojej historii. Samorząd miesz-
kańców od dawna nie istnieje. War-
szawska Wspólnota Samorządowa
chce to zmienić. Jak zamierzacie to
zrobić?

– Obecny ustrój miasta jest chory,
podobnie jak system rozdzielania
pieniędzy pomiędzy dzielnice. Przy-
pomnijmy, że Hanna Gronkiewicz-
-Waltz 8 lat temu obiecywała decen-
tralizację, a zrobiła dokładnie od-
wrotnie. Władzę oddała nie burmi-
strzom, lecz większość zostawiła so-
bie, wiceprezydentom i dyrektorom
biur ratusza. Chcemy zdecentralizo-
wać miasto i będzie to nasz priory-
tet. Władza musi wrócić do burmi-
strzów i radnych dzielnic, czyli de
facto jak najbliżej mieszkańców.

– Jak WWS zamierza to osią-
gnąć?

– Platforma Obywatelska nie mo-
że mieć samodzielnej większości
w Radzie Warszawy. To jest najważ-
niejsze, bo dziś ten „układ zamknię-
ty” tworzy patologię, w której radni,
zamiast kontrolować prezydenta, są
de facto jego podnóżkiem. Jeśli PiS
i PO będą miały wyniki porówny-
walne, to zapewne bez WWS nie
będzie możliwe zbudowanie więk-
szości. Zaproponujemy rozwiązania
ustawowe zmieniające ustrój War-
szawy, na bardziej demokratyczny.
Postawimy także twardo sprawę
„janosikowego”, dekretu Bieruta
i reformy opłat za użytkowanie wie-
czyste. Zgłoszenie ich w Sejmie

przez PO będzie warunkiem zawar-
cia koalicji. Jeśli posłowie PO tego
nie zrobią, zawrzemy koalicję z PiS.

– Samo zgłoszenie w Sejmie nic nie
zmieni. Ustawa może np. trafić do sej-
mowej zamrażarki. Co wówczas?

– Platforma dostanie czas
na przeprowadzenie zmian. Jeśli te-
go nie zrobi, zerwiemy koalicję.

– Nie wierzę w zmiany ustawowe.
Czy bez nich WWS też spróbuje
zdecentralizować stolicę?

– Oczywiście. Będziemy starali
się doprowadzić do zmiany statutu
miasta i przekazania dzielnicom
znacznie większych kompetencji.
Do tego nie potrzeba aż tak wiele.
Wystarczy prezydent rozumiejący,
że kompetencje muszą być jak naj-
bliżej mieszkańca, a nie jak obec-
nie, gdy decyzje o dzierżawie terenu
pod kiosk podejmuje biuro miejskie
podległe pani prezydent, a nie bur-
mistrz dzielnicy.

– Zwolennicy obecnego ustroju
stolicy twierdzą, że właśnie dzięki
skupieniu władzy na pl. Bankowym
udało się przez ostatnie 8 lat bar-
dzo wiele zbudować w Warszawie.

– Przypomnijmy sobie wybory 8 lat
temu. Większość tamtych haseł pani
prezydent wpisuje ponownie do swo-
jego programu, bo mimo blisko de-
kady rządów nie zostały zrealizowa-
ne. Mam nadzieję, że warszawiacy
dokonają rzetelnej oceny tych ośmiu
lat. Miało być pięć mostów – jest je-
den. Metro od Targówka do Bemo-
wa miało być już w tym roku, a jego
centralny odcinek na Euro 2012. Bę-
dzie dopiero teraz i będzie to naj-
droższe metro w Europie. Miała być
Szybka Kolej Miejska kursująca
po wszystkich istniejących w stolicy li-
niach kolejowych. I co? SKM jest
szybka tylko z nazwy i jeździ na tych
trasach, po których pociągi jeździły
jeszcze w PRL-u. Poza taborem nie
zmieniło się nic. Nawet nie rozpoczę-
to projektowania przystanków Po-
wązkowska, Wola Park, Fort Wola,
Koło, Rondo Żaba czy Radzymiń-
ska. Plany związane z SKM-ką są do-
kładnie na tym samym etapie, na ja-
kim były 8 lat temu. Podobnie jest ze
Szpitalem Południowym – poza ga-
daniem, nie ma nic. A szpital po-
trzebny jest nie tylko na południu
Warszawy, ale i na Białołęce, o czym
też cisza. Sport w stolicy upada. Tere-
ny legendarnych klubów, zamiast być
modernizowane i służyć mieszkań-
com, trafiają w ręce kolejnych dewe-
loperów. Wydawanie prostych decy-
zji administracyjnych trwa miesiąca-
mi. Pani prezydent zupełnie nie radzi
sobie z dekretem Bieruta. Reprywa-
tyzacja jest niesprawiedliwa a jedno-
cześnie zupełnie nietransparentna,
a władze miasta całkowicie bierne
w kwestii przyspieszenia działań usta-
wowych w tej sprawie. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, jako wiceprzewodni-
cząca Platformy Obywatelskiej, nie
potrafi wpłynąć na przeprowadzanie
szybkiej ścieżki w parlamencie, żeby
reprywatyzacja w Warszawie mogła

być prowadzona w ramach ustalo-
nych reguł i pogodzić interesy miasta,
spadkobierców byłych właścicieli
oraz obecnych użytkowników nieru-
chomości. Monopartyjna symbio-
za rządu, parlamentu i Warszawy nie
funkcjonuje, no chyba że w sprawie
obrony partyjnej koleżanki
przed utratą stanowiska podczas re-
ferendum. Wówczas cała Platforma
była zaangażowana.

– Czy w Warszawie naprawdę Pa-
na zdaniem nie dzieje się nic dobre-
go? Większość mieszkańców w son-
dażach popiera obecne władze i pa-
nią prezydent.

– To tylko półprawda. Warszawia-
cy to generalnie pogodna i optymi-
styczna część społeczeństwa, a urzę-
dującemu prezydentowi dość łatwo
o poprawne sondaże. Wynika to
głównie z dużej rozpoznawalności
osoby obecnie piastującej tej naj-
ważniejszy urząd w stolicy. Nie
zmienia to faktu, że Warszawa to
miasto bez strategii, bez zarządza-
nia przez priorytety, a pani prezy-
dent ma profesorki styl sprawowa-
nia urzędu. Zupełnie nie liczy się
z głosem mieszkańców, ważni są tyl-
ko doradcy partyjni. Jeśli już spotka
się z władzami dzielnic, to mamy
do czynienia z jej monologiem wy-
głaszanym ex cathedra. Jest nie-
omylna a burmistrzów traktuje jak
swoich krnąbrnych studentów. Nie
słucha. Panicznie boi się wszystkie-
go, co niezależne.

– Ostatnio ogłosił Pan potrzebę
zlikwidowania straży miejskiej.
Dlaczego?

– Ponieważ strażnik miejski powi-
nien być pomocny i uśmiechnięty,
a mniej represyjny wobec mieszkań-
ców. Jeśli dochodzą do mnie sygna-
ły, że strażnicy zajmują się wlepia-
niem mandatu starszej pani handlu-
jącej kwiatami na straganie, podczas
gdy w tym samym czasie w tej samej
okolicy zostaje zdemolowany przy-
stanek autobusowy przez pijaków,
to jestem przekonany, że komuś cał-
kowicie pomieszały się priorytety.
Straż mogłaby być oczywiście zre-
formowana, ale obawiam się, że
wiele lat zaniedbań, złego zarządza-
nia i złego doboru kadr prowadzi
do jednego rozwiązania – rozformo-
wania jednostki. Wcześniej należy
zapytać mieszkańców, czy chcą po-
wołania nowej, lepszej straży czy
przekazania jej obowiązków policji
wraz z niezbędnym finansowaniem.

– Jak zapytać? Konsultacje spo-
łeczne to u nas całkowita fikcja.

– I to należy zmienić. Mieszkańcy
powinni znacznie częściej wypowia-
dać się na każdy temat. Regularne
konsultacje, a nawet referenda po-
winny stać się normą. Dziś urzędni-
cy nie konsultują z nikim swoich de-

cyzji. Brakuje partnerstwa z miesz-
kańcami, z radami osiedli, spółdziel-
niami mieszkaniowymi, wspólnota-
mi, z przedsiębiorcami – i to zarów-
no małymi (jak np. kupcy na bazar-
kach czy na Trakcie Królewskim),
jak i większymi, a także ze środowi-
skami branżowymi (np. nikt nie liczy
się z głosem sportowców, trenerów
i działaczy sportowych w sprawie fi-
nansowania sportu).

– Jakie mogłoby być pierwsze py-
tanie, które władze Warszawy po-
winny zadać mieszkańcom w refe-
rendum?

– Na przykład w sprawie konty-
nuacji budowy metra. Metro od kil-
ku lat całkowicie eksploatuje bu-
dżet stolicy. To przez tę inwestycję
dzieci uczą się w dwuzmianowych
szkołach, brakuje miejsc w przed-
szkolach i żłobkach, nie ma środ-
ków na budowę nowych dróg, ście-
żek rowerowych, zatrzymano plany
związane z Szybką Koleją Miejską
itp. Jeśli mamy kontynuować budo-
wę metra, to ja chcę mieć pewność,
że mieszkańcy akceptują wszystkie
niedogodności z tym związane
i wieloletnie opóźnienia innych
ważnych inwestycji. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz podjęła tę decyzje sa-
modzielnie. Nie jestem przekonany,
że rodzice odbierający swoje dzieci
ze szkoły o 17.30, płacący za przed-
szkole niepubliczne 1000 zł mie-
sięcznie i nie mogący na czas wrócić
do domu Szybką Koleją Miejską,
która mogła powstać znacznie szyb-
ciej i taniej niż metro – podzielają
zachwyt pani prezydent nad tą in-
westycją, której zakończenie plano-
wane jest obecnie na rok 2020.

– Z czego Pana zdaniem wynika
niemal całkowity brak partnerstwa
publiczno-prywatnego w stolicy?

– Z braku odwagi w podejmowa-
niu decyzji. Gdyby PPP funkcjono-
wało w Warszawie normalnie, to
wartość inwestycji byłaby wielokrot-
nie wyższa. Warszawska Wspólnota
Samorządowa chce to zmienić. Nie
tylko zresztą to, miasto musi wresz-
cie sprywatyzować zbędne spółki,
jak choćby Miejskie Przedsiębior-
stwo Taksówkowe. Po co ono nam?
Jest całe mnóstwo prywatnych kor-
poracji, a MPT należy do najdroż-
szych. O koniecznych zmianach
można by długo mówić.

– Nie mamy tyle miejsca w gaze-
cie. Jaki wynik będzie Pan miał
w wyborach?

– Spanikowany „salon” Platfor-
my Obywatelskiej i „Gazeta Wybor-
cza” twierdzą, że je przegram, ale to
ja jestem gwarantem zmiany jako-
ściowej w zarządzaniu naszym mia-
stem. Zdecydują warszawiacy.

– Dziękuję ze rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Katner

Jestem gwarantem zmiany
� Rozmowa z Piotrem Guziałem, burmistrzem Ursynowa,
kandydatem na prezydenta Warszawy.



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone

w dniach od 8 do 22 października.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

– To miejsce uświęcone krwią po-
ległych. Rozstrzelano tu cztery ty-
siące ludzi, mieszkających w pobli-
skich domach. Prawdopodobnie ich
ciała były później wrzucone do znaj-
dującego się tu stawu. Opowiadała
mi o tym moja mama. To wyjątko-
we miejsce i nie wolno o tym zapo-
minać. Miasto musi porozumieć się
z właścicielami i odkupić od nich
ten teren, aby pomnik przypominał
o tym, co tu się stało, a sam park
nadal służył mieszkańcom, którzy
chętnie tu przebywają – podkreśla
pani Edyta, emerytka z Woli.

Teraz ten park jest miejscem
rekreacji i odpoczynku dla wielu
mieszkańców. Na jego terenie
znajduje się m.in. siłownia oraz
dwa nowe place zabaw.

– Nie jest to sprawa nowa,
zwrot został dokonany na począt-
ku roku. Miejsce pamięci nie
znajduje się na zwróconym grun-
cie, ponieważ ten grunt to taki
wąski pasek terenu – wyjaśnia
Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka
urzędu dzielnicy Wola.

Przypomnijmy. To nie jedyna
działka w warszawskich parkach
czy na skwerach, która została
zwrócona w związku z tzw. dekre-
tem Bieruta. Władze stolicy zwró-
ciły już dawnym właścicielom lub
ich spadkobiercom kilkadziesiąt
takich działek. Pojawiają się ko-
lejne roszczenia. Na terenach
parkowych, które znajdują się
w rękach prywatnych, przeważnie
nic się dzieje i nic dziać się nie
będzie, ale tylko pod warunkiem,
że są objęte miejscowym planem
zagospodarowania. Na szczęście
tak właśnie jest w przypadku par-
ku Szymańskiego.

– Zwróconą działkę można
sprzedać, ale nic nie wolno

na niej zbudować, ponieważ plan
to wyklucza, a jego ustalenia obo-
wiązują wszystkich. Może tu być
wyłącznie zieleń parkowa, ewen-
tualnie jakieś elementy małej ar-
chitektury parkowej – uspokaja
dzielnicowa rzeczniczka.

Dodaje, że nawet drzewa
od strony ulicy Wolskiej są ujęte
w tym planie i nie można ich usu-
nąć.

Z ostatniej chwili – złowróżbna
tabliczka zniknęła. Nawet jeśli
ktoś pokusił się o zakup tego nie-
wielkiego fragmentu gruntu, to
mieszkańcy Woli mogą spać spo-
kojnie – ich parkowi nie grozi
żadna budowlana rewolucja.

amk

Kawałek parku na sprzedaż?
� Jakiś czas temu w parku Szymańskiego pojawiła się zagadkowa tabliczka „Działka
na sprzedaż”. Czy zamiast zielonej oazy pojawi się tam betonowa pustynia? Sprawa
jest tym bardziej bulwersująca, gdyż w parku znajduje się mały pomnik,
upamiętniający pomordowanych mieszkańców Woli.

Lokal czynny jest codziennie
od 7.00 do 19.00 (z wyjątkiem
weekendów, kiedy to otwiera się
o 9.00), zatem jest niezłym miej-
scem na spokojną poranną pra-
sówkę. Sądząc z recenzji bywal-

ców – warto zwrócić uwagę na ti-
ramisu i kawę – ponoć najlepszą
na Chłodnej.

A jakie są wrażenia naszych
czytelników?

(red)

Mały Uwodziciel
� Przy Chłodnej 48 pojawił się nowy lokal: kawiarnię
Po Prostu zastąpił Mały Uwodziciel.



USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

DAM PRACĘ

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
10,12-15.X i od 6.XI

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206



Przed woj ną zie mią dys po no wa -
ła ży dow ska ro dzi na Holt zów, któ -
ra po woj nie stra ci ła swo je pra wa.
Po la tach rosz czeń od zy ska ła je
na no wo: do grun tów przy Sza rych
Sze re gów od nu me ru 1 do 3 oraz
do bu dyn ku miesz kal ne go
przy Ka rol ko wej 9, zwa ne go
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym „Per łą Wo li”. Miesz ka tu
obec nie 24 lo ka to rów, choć bra ku -
je nie któ rych okien, a wo kół bie -
ga ją szczu ry. Warsz tat sa mo cho do -
wy pa na Wie sła wa stoi wła śnie
obok daw nej pe reł ki tej oko li cy.

Na jem z oj ca na sy na
Te raz na Sza rych Sze re gów

urzę du je już syn pa na Wie sła wa,
wcze śniej na tym te re nie pra co -
wał stryj, a jesz cze wcze śniej dzia -
dek. Czte ry la ta te mu pan Wie -
sław do stał de cy zję, że ma się wy -
nieść, bo koń czy się na jem, a od -
na leź li się pra wo wi ci wła ści cie le
te re nu. Tę wia do mość przy pła cił
zdro wiem. Czę ściej niż na Sza -
rych Sze re gów prze by wa na od -
dzia le kar dio chi rur gii w Ani nie.

– Warsz tat prze ją łem w 1972 ro -
ku od stry ja, a więc to już 42 la ta.
Do sta łem wte dy 20-let nią dzie rża -
wę od mia sta. Stryj po sta wił bu -
dyn ki, na wszyst ko oczy wi ście
mie li śmy zgo dę. W la tach 90. bez
pro ble mu dzie rża wę przed łu żo no.
Czte ry la ta te mu po wie dzia no mi,
że to ko niec. Ka za no ro ze brać bu -
dyn ki, do bia łe go pia sku, to dla
mnie ogrom ny koszt, nie
do udźwi gnię cia obec nie – mó wi.

W urzę dzie dziel ni cy zro zu mie -
nia nie zna lazł. Prze pi sy to prze pi -
sy. Po zwo le nie na wy naj mo wa nie
skoń czy ło się w czerw cu 2012 ro ku

i od tej po ry pan Wie sław pła ci ka -
ry za bez u mow ne zaj mo wa nie te -
re nu – bli sko 1 tys. zł mie sięcz nie.

– Przez te wszyst kie la ta ni gdy
nie za le ga łem z żad ny mi ra chun -
ka mi. Ma ło jest ta kich warsz ta tów
po ko le nio wych jak mój. Urząd
wy to czył mi spra wę, wła śnie jest
w są dzie. Lo ka to rzy z Ka rol ko -
wej 9 w ra zie cze go do sta ną lo ka -
le za stęp cze, a mnie po pro stu się
wy rzu ca. Nie uzbie ram już pie nię -
dzy na no wy warsz tat. Ca łe ży cie
po świę ci łem Wo li. Kil ka dzie siąt
lat ży ję z pra cy rąk, ale ta kich pie -
nię dzy nie odło ży łem – mó wi.

Te ren wart mi lio ny
Jak opo wia da pan Wie sław, wła -

ści cie le nie są oczy wi ście za in te re -
so wa ni warsz ta tem. Chcą tyl ko te -
re nu, bo bę dzie mo żna go bar dzo
ko rzyst nie sprze dać. To prze cież
pra wie cen trum, le d wie 1,5 km
od Pa ła cu Kul tu ry. Jest strzęp kiem
ner wów, ma wra że nie, że to miej -
sce co dzien nie oglą da ją wy słan ni cy
de we lo pe rów z ró żnych czę ści kra -
ju. – Ten ich me ce nas po wie dział
na wet, że ich nie in te re su je roz -
biór ka do bia łe go pia sku. Oni chcą
po pro stu te re nu. A póź niej rzu cił,
że mo gą mi to sprze dać za pięć mi -
lio nów. Po wie dzia łem mu, że ma
na praw dę wy so kie mnie ma nie
o rze mio śle war szaw skim. Je śli po -
zbył by się nas i lo ka to rów z Ka rol -
ko wej, to mo że tę dział kę sprze dać
i za 60 mi lio nów… Jak po wie dzia -
łem, spra wa jest w są dzie. Li czy my
na to, że sąd oka że zro zu mie nie
i ser ce – ma na dzie ję pan Wie sław.
Spra wę do są du skie ro wa ły wła dze
dziel ni cy, do ma ga jąc się na ka zu
opusz cze nia te re nu przez na jem -
ców.

Pra wo jest za urzę dem
Na to jed nak nie ma co li czyć.

Pra wo nie stoi po stro nie pa na
Wie sła wa.

– Zgod nie z księ gą wie czy stą
wła ści cie lem te re nu jest m.st. War -
sza wa. Pro wa dzo ne jest po stę po -
wa nie od no śnie zwro tu spad ko -
bier com grun tów przy Ka rol ko -
wej 9 i Przy oko po wej 25 sta no wią -
cych m.in. część dzie rża wio ne go
te re nu. Z uwa gi na bli skie za koń -
cze nie po stę po wa nia brak jest mo -
żli wo ści przed łu że nia na ko lej ny
okres umów dzie rża wy na tym te -
re nie. Po in for mo wa li śmy dzie -
rżaw ców o przy go to wa niu grun tu
do wy da nia na rzecz by łych wła ści -
cie li bez po czy nio nych na nie sień.
Zgod nie z ar ty ku łem 705 Ko dek su
Cy wil ne go dzie rżaw ca po za koń -
cze niu okre su umo wy jest zo bo -
wią za ny zwró cić te ren w sta nie
upo rząd ko wa nym. Ta kie po sta no -
wie nia za bez pie cza ją mia sto
przed wy stą pie niem by łych dzie -
rżaw ców o zwrot na kła dów po nie -
sio nych na grun cie m.st. War sza wy.
Nie za sto so wa nie się gro zi po stę po -
wa niem są do wym, nie po trzeb nie
ge ne ru jąc kosz ty – wy ja śnia Bar ba -
ra Stą por, na czel nicz ka de le ga tu ry
Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi dla dziel ni cy Wo la.

mac

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Dekret Bieruta, czyli nowe ludzkie dramaty
� Swój warsztat na Szarych Szeregów pan Wiesław prowadzi już 42 lata. Musi się jednak wynieść lub zapłacić 5
milionów złotych za grunt. Ziemię odzyskali bowiem spadkobiercy dawnych właścicieli. – Pracowałem uczciwie,
miałem wszelkie pozwolenia. I zgodnie z prawem idę na bruk – mówi załamany.



Bie ga co raz wię cej osób (nie tyl -
ko po za ku py), więc i im prez bie go -
wych przy by wa. Tym cza sem na Wo -
li swo ją tra dy cję ma Wol ski Bieg
Pa pie ski, or ga ni zo wa ny w oko li -
cach rocz ni cy wy bo ru Ka ro la Woj -
ty ły na pa pie ża – czy li w week end
zbli żo ny do 16 paź dzier ni ka.

W tym ro ku od bę dzie się w so -
bo tę 11 paź dzier ni ka. W par ku
Mo czy dło, na ro gu De oty my
i Gór czew skiej zbio rą się ama to rzy
bie ga nia. Obo wią zy wać bę dzie po -

dział na gru py: dzie ci do 6 lat (600
m), ucznio wie szkół pod sta wo -
wych (800 m), ucznio wie gim na -
zjów (1000 m), do ro śli (3000 m).
Za pi sy w dniu za wo dów od go dzi -
ny 10.00 do 10.50, ale war to
przyjść nie tyl ko dla na gród (któ re

otrzy ma ją zwy cięz cy z ka żdej ka te -
go rii wie ko wej) – bę dą też in ne
atrak cje: wy stę py sce nicz ne, mia -
stecz ko spor to we, dmu chań ce, gry
i za ba wy dla dzie ci i mło dzie ży.

Za pra sza my.
(red)

Bieg Papieski na Woli – już po raz siódmy
� VII Wolski Bieg Papieski odbędzie się 11 października
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– Pańska kam pa nia wy bor cza bę -
dzie prze bie ga ła w at mos fe rze
smro du z Ra dio wa. A śmier dzi co -
raz bar dziej. Czy już do cie ra do ra -
tu sza Bielan?

– Tak. Co raz czę ściej do cie ra. Ra -
dio wo sta ło się na szym wiel kim pro -
ble mem. Smród jest co raz bar dziej
in ten syw ny i się ga co raz da lej a my
ma my do wo dy na to, że do ku men -
ta cja wy sy pi ska jest dorabiana, a na -
wet przez urzę dy do sto so wy wa na
do po trzeb Miej skie go Przed się -
bior stwa Oczysz cza nia.

– To zna czy?
– Przy kład pierw szy z brze gu.

Pod czas jed nej z kon tro li oka za ło
się, że gó ra śmie cio wa jest wy ższa
niż wy ni ka ło to z po zwo le nia. Co
z tym zro bio no? De par ta ment
Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mar -
szał kow skie go zmie nił za rzą dza nie
do sto so wu jąc swo je wy mo gi do ak -
tu al nej wy so ko ści wy sy pi ska.

– Miesz kań cy ska rżą się nie ty le
na wy sy pi sko, co na kom po stow nię,
któ ra śmier dzi znacz nie bar dziej.

– To praw da, co nie zna czy, że
mo żna je go wy so kość do wol nie so -
bie usta lać. A kom po stow nia to za -
kład o naj tań szej i naj gor szej tech -
no lo gii. Kosz mar, przez któ ry cier -
pią dzie siąt ki ty się cy miesz kań ców.
MPO zwo zi to ny śmie ci, ro bią pry -
zmę, na kry wa ją wszyst ko plan de ką
a pod spodem włą cza ją dmu cha wy,

że by wy schło. Oczy wi ście sys tem
jest nie szczel ny, odór le ci do gó ry
i roz prze strze nia się po ca łej oko li cy
– na Bie la nach i Be mo wie oraz
w gmi nach pod war szaw skich. To
nie jest miej sce na gó rę śmie cio wą
i ta ką kom po stow nię.

– W cią gu kil ku lat śmie ci ma ją
tra fić do gmi ny Zie lon ka. Czy jest
ja kaś al ter na ty wa na dziś?

– Od daw na pro po nu je my, że by
wy wo zić śmie ci do Mła wy. Wła dze
Mła wy zga dza ją się na to, ale MPO
na wet nie roz pa tru je tej pro po zy cji.
Tu po trze ba ener gicz nych dzia łań
władz mia sta i wo je wódz twa, bo sa -
ma spół ka za wsze bę dzie wy bie rać
roz wią za nie tań sze. Ktoś mu si
MPO zmu sić do in nej kon cep cji de -
cy zja mi po li tycz ny mi.

– My śli Pan, że po wy bo rach się
to zmie ni?

– Miesz kań cy dłu żej te go smro du
nie wy trzy ma ją. My ślę, że de kla ra -
cje pad ną jesz cze przed wy bo ra mi
i trze ba bę dzie je dy nie do pil no wać
ich re ali za cji.

– Kto ma te go do pil no wać? Wła -
dze Bie lan są ra czej bez rad ne.

– Mam na dzie ję, że zmie nią się
wła dze wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go. W na stęp nej ka den cji chcę zo -
stać człon kiem ko mi sji ochro ny śro -
do wi ska. Ra dio wo bę dzie jed ną
z pierw szych spraw, ja ką zgło szę te -
jże ko mi sji.

– Jest Pan jed nym z naj ak tyw -
niej szych kry ty ków za rzą du Ma -
zow sza. Twier dzi Pan, że ja no si ko -
we to tyl ko je den z pro ble mów na -
sze go wo je wódz twa.

– Tak. Dru gim, a kto wie czy nie
pierw szym pro ble mem jest „stru zi -
ko we”, czy li sys tem za rzą dza nia po -
przez gro no to wa rzy sko -par tyj ne
bez kom pe ten cji. Przez 10 lat ta kie
ka dry po więk szy ły się o 400%.
W ostat nich la tach do pro wa dzo no
Ma zow sze do upad ku. Ja no si ko we
oczy wi ście mia ło na to bar dzo du -
ży wpływ, ale prze cież wła dze wo -
je wódz twa zda wa ły so bie spra wę
z te go, jak ten po da tek dzia ła, że
jest ob li cza ny na pod sta wie da -
nych z lat po przed nich. I kie dy by -
ły la ta „tłu ste” na le ża ło stwo rzyć
fun dusz re zer wo wy, z któ re go dziś
mo gli by śmy pła cić ja no si ko we.
Tym cza sem wszyst ko wy da no,
a naj bo gat szy re gion w Pol sce,
któ ry wy twa rza 23% pro duk tu
kra jo we go brut to, ma po nad 2 mld
zł dłu gu, z cze go pra wie mi liard to
od set ki. Te dłu gi bę dzie my spła cać
do 2039 ro ku! Do te go na le ży do -
li czyć ko lej ny mi liard, czy li za dłu -
że nie słu żby zdro wia i spół ek
– m.in. Lot ni sko Mo dlin czy Ko le -
je Ma zo wiec kie.

– Wi dzi Pan szan sę na zmia nę
władz wo je wódz kich? Wie rzy Pan
w to, że Plat for ma Oby wa tel ska
zgo dzi się na ode rwa nie PSL -
-owskich dzia ła czy od ma zo wiec -
kich sta no wisk, czy li zmia nę ko -
ali cji w sej mi ku?

– Wie rzę w in ny wy nik wy bo rów.
Jest to mo żli we dzię ki ujaw nie niu
cu dów nad urną, do ja kich od lat
do cho dzi na Ma zow szu. W żad nym
in nym wo je wódz twie nie ma aż ta -
kiej licz by gło sów nie wa żnych.
W pół noc nych re jo nach Ma zow sza
licz ba ta się ga na wet 27%. Ka żdy
roz sąd nie my ślą cy czło wiek po tra fi
ta kie da ne zin ter pre to wać jed no -
znacz nie – wy bo ry na Ma zow szu są
fał szo wa ne. Na kar tach do gło so wa -
nia pod czas li cze nia gło sów po ja wia
się dru gi krzy żyk. Wy stą pi my
do Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej
o ob ję cie wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go spe cjal nym nad zo rem.

– Ba da nia prof. Prze my sła wa
Śle szyń skie go na te mat licz by gło -

sów nie wa żnych w Pol sce nie są no -
we. Dla cze go wcze śniej nikt nie
pod niósł alar mu?

– Plat for ma Oby wa tel ska w sej -
mi ku ma zo wiec kim pod da ła się. Jej
dzia ła cze chy ba uwie rzy li, że Adam
Stru zik jest Bo giem. Da li so bie
wmó wić, że jest nie usu wal ny. Rad ni
Plat for my nie są rów no praw ny mi
part ne ra mi w ko ali cji, lecz ra czej
za kład ni ka mi PSL. Zo sta li ze -
pchnię ci do na ro żni ka i na wet je śli
chcie li by coś zro bić, to nie ma ją
mo żli wo ści. Nie ste ty, w wal ce ze
„stru zi ko wym” nie ma my part ne -
rów w PO. I to mię dzy in ny mi z te -
go po wo du po wsta ją ta kie in we sty -
cje jak lot ni sko w Mo dli nie, któ re
dziś ge ne ru je wie lo mi lio no we stra ty
i ma po tę żne dłu gi. To jest przy kład
re ali za cji „am bi cji mo car stwo wych”
mar szał ka Stru zi ka, na któ re PO
wy ra ża zgo dę.

– In ne przy kła dy „stru zi ko we -
go”?

– Do brym przy kła dem fa cho wo -
ści ka dry za rzą dza ją cej z nada nia
PSL jest za ku pie nie dla Ko lei Ma -
zo wiec kich po cią gów, któ re nie
mie ści ły się w tu ne lu śred ni co wym.
Trze ba by ło prze bu do wać tu nel. In -
ne przy kła dy? Bar dzo pro szę. 3,6
mln wy da ne w cią gu ostat nich
ośmiu lat na pod ró że człon ków za -
rzą du wo je wódz twa do Chin, Ka -
zach sta nu, Bra zy lii czy Ko rei Po łu -
dnio wej. Z kart kre dy to wych mar -
szał ka i je go naj bli ższych współ pra -
cow ni ków w la tach 2007–14 wy da -
no na „drob ne wy dat ki” po nad 650
tys. zł. Z ko lei my cie sa mo cho dów
w la tach 2010–13 to koszt 300 tys.
Są dzie siąt ki znacz nie po wa żniej -
szych spraw, w tym m.in. w za rzą -
dza niu słu żbą zdro wia.

– Ostat nio m.in. bro ni Pan szpi -
ta la dzie cię ce go w Dzie ka no wie Le -
śnym przed po łą cze niem z Nie kłań -
ską. Dla cze go?

– Po łą cze nie nie jest spo so bem
na roz wią za nie pro ble mów. Szpi tal
w Dzie ka no wie jest źle za rzą dza ny
i dla te go ma 53 mln zł dłu gu. Alar -
mu je my od kil ku lat, że PSL -owskie
no mi na cje w słu żbie zdro wia to
skan dal, któ ry pro wa dzi do ta kich
wła śnie kry zy sów, ja ki ma my te raz
w Dzie ka no wie. Na sze ar gu men ty
uzna wa ne są przez mar szał ka Stru -

zi ka za pie niac two opo zy cji. Nie
miej my złu dzeń. Po łą cze nie Dzie -
ka no wa z Nie kłań ską to pierw szy
etap pro ce su, w któ rym cho dzi
o bar dzo cen ny te ren. W dru gim
eta pie dy rek cja po łą czo nych szpi ta li
stwier dzi, że nie opła ca się pro wa -
dzić fi lii w Dzie ka no wie. Kto przej -
mie szpi tal, ten przej mie te ren. Pra -
cow ni cy szpi ta la na fo rach in ter ne -
to wych opo wia da ją, co tam się dzie -
je, ale nikt nie wy cią ga kon se kwen -
cji, a prze cież czar no na bia łym wi -
dać, że szpi tal jest ce lo wo „mor do -
wa ny”. Sprzęt me dycz ny, za miast
być uży wa ny do ope ra cji, stoi w ma -
ga zy nie. Są na to do wo dy na pi śmie,
są świad ko wie, a Urząd Mar szał -
kow ski uda je, że nic nie wie.

– Ten urząd to sa mo zło?
– Jest wie le przy kła dów na to, że

nie jest to do brze dzia ła ją cy urząd.
– Jak wy obra ża Pan so bie za rzą -

dza nie wo je wódz twem w ko lej nej
ka den cji?

– Pod sta wą bę dzie so lid ny i nie -
za le żny au dyt Urzę du Mar szał kow -
skie go i fi nan sów sa mo rzą du wo je -
wódz twa. Sły nie my z te go, że po my -
li li śmy się w kon stru owa niu bu dże -
tu w 2012 ro ku o… 1 mld zł. Ta kich
kwiat ków jest z pew no ścią znacz nie
wię cej. Po dob ne spra wy są od lat
ukry wa ne i za mia ta ne pod dy wan.
Za rzą dza nie Ma zow szem bę dzie
bar dzo trud ne. Wa ru nek po wo dze -
nia ja kie go kol wiek sen sow ne go pla -
nu jest je den – mar sza łek Stru zik
mu si raz na za wsze znik nąć z urzę -
du ra zem z ca łym swo im PSL -
-owskim za ple czem.

– Dzię ku ję za roz mo wę
Roz ma wiał Krzysz tof Kat ner

Czy wybory na Mazowszu są fałszowane?
� „Echo” rozmawia z Grzegorzem Pietruczukiem, wiceburmistrzem Bielan, radnym sejmiku mazowieckiego,
ubiegającym się ponownie o mandat radnego Mazowsza z listy SLD.

Mapa głosów nieważnych w ostatnich wyborach
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