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Kli ma szew ski uwa ża, że
w ostat niej czte ro lat ce by li śmy
sła bo re pre zen to wa ni w ra dzie
mia sta (głów nie przez Iwo nę Wu -
ja styk z PO i Ali cję Że brow ską
z PiS) i ubo le wa, że pra skie in we -
sty cje, jed na po dru giej wy pa da ły
z bu dże tu. – Nie wszyst ko da się
wy tłu ma czyć kry zy sem. Kie dy wy -
kre śla li Ło dy go wą, to Be mo wo
ja koś obro ni ło No wo la zu ro wą.
Gdzie są obie ca ne in we sty cje dro -

go we ze słyn nej li sty sprzed Eu -
ro 2012? – py ta Kli ma szew ski,
któ ry w ka den cji 2006–2010
uczest ni czył w Ra dzie War sza wy
w usta la niu tej li sty. – Kto ra no
z Bród na je dzie do cen trum wie,
że po trzeb ny jest most Kra siń -
skie go al bo po sze rzo na ul. św.
Win cen te go czy Tra sa Świę to -
krzy ska. Ka żdy chciał by ra no czy
po po łu dniu omi jać Tar go wą i je -
chać obie ca ną ob wod ni cą z ron da

Wia tracz na do ron da Ża ba. To
jest mi ni mum dro go we dla pra -
skiej czę ści War sza wy, a cze ka ją
Ło dy go wa i No wo troc ka. Co zro -
bi ły wła dze dziel ni cy, aby jed ną
uli cę utrzy mać w pla nie a dru gą
wpro wa dzić? Gdzie by li na si rad -
ni War sza wy, gdy urzęd ni cy wy -
kre śla li ko lej ne pra skie in we sty cje
z pla nów? Prze spa li! Tar gó wek
po trze bu je bar dziej ak tyw nych
rad nych.

Kli ma szew ski nie ukry wa swo -
jej dez apro ba ty dla mar nej re pre -
zen ta cji Tar gów ka w la tach 2010–
2014 w ra dzie mia sta. Uwa ża, że
mo żna by ło zdzia łać znacz nie
wię cej.

Wu ja styk: „Nie pró żno wa łam”
– Kie dy w mar cu 2011 r. de cy -

do wa no o wy kre śle niu z bu dże tu
ul. Ło dy go wej nie by łam jesz cze
rad ną War sza wy i nie mia łam
na to ja kie go kol wiek wpły wu
– bro ni się Iwo na Wu ja styk. – Na -
to miast w 2014 r. sku tecz nie do -
pro wa dzi łam do przy wró ce nia jej
w bu dże cie. Mo der ni za cja tej uli -
cy nie jest za gro żo na. W tym ro ku
prze zna czo no 1 mln zł na ak tu ali -
za cję do ku men ta cji, a na pra ce
wy ko naw cze 30 mln w 2015 i bli -
sko 16 mln w 2016 r. Z ko lei po -
sze rze nie Win cen te go jest mo im
zda niem nie zbęd ne, jed nak wy -
ma ga ono po now nej ana li zy
trans por to wej w kon tek ście bu do -
wy me tra, by nie stwo rzyć w tym

miej scu tuż pod okna mi miesz -
kań ców dro gi tran zy to wej po trzy
pa sy w ka żdą stro nę, co za kła dał
pro jekt opra co wy wa ny w po -
przed niej ka den cji. Pew ne też
jest, że w naj bli ższych la tach me -
tro do je dzie na Tar gó wek i Bród -
no, a nie na Bia ło łę kę, co nie tyl -
ko po pra wi ja kość trans por tu pu -
blicz ne go w na szej dziel ni cy, ale
ta kże przy czy ni się do zmian
prze strze ni wo kół nie go. I to uwa -
żam za naj wa żniej szą de cy zję tej
ka den cji.

– Mo żna by ło zro bić znacz nie
wię cej, zwłasz cza że pra wie ka żda
więk sza miej ska in we sty cja jest fi -
nan so wa na przez Unię Eu ro pej -
ską – ri po stu je Kli ma szew ski.

Iwo na Wu ja styk kan dy du je ja ko
trze cia na li ście Plat for my Oby wa -
tel skiej, Da riusz Kli ma szew ski jest
nu me rem 1 w SLD.

jp

Klimaszewski wraca do gry
� Po czterech latach nieobecności w samorządzie Dariusz Klimaszewski – jeden z najbardziej aktywnych radnych
w historii Targówka – znów kandyduje do Rady Warszawy. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach, mimo
bardzo dobrego wyniku, nie uzyskał mandatu, ponieważ nie miał pierwszego miejsca na liście. Tym razem jego
partia postanowiła nie popełniać drugi raz tego samego błędu i Klimaszewski jest liderem SLD w swoim okręgu.

Klimaszewski
nie ukrywa swojej
dezaprobaty dla marnej
reprezentacji Targówka
w latach 2010–2014
w radzie miasta. Uważa,
że można było zdziałać
znacznie więcej.
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Ra tusz ogło sił prze targ na bu -
do wę trzy ki lo me tro we go od cin -
ka II li nii me tra ze sta cja mi
Szwedz ka, Tar gó wek (na skrzy żo -
wa niu pro jek to wa ne go przed łu że -
nia Sta lo wej z Ossow skie go)
i Troc ka (na ro gu z Pra tu liń ską),

któ ry po trwa do 31 mar ca. W cią -
gu kil ku na stęp nych mie się cy ma
zo stać pod pi sa na umo wa na bu do -
wę, któ ra po trwa trzy la ta i dwa
mie sią ce. Ozna cza to rocz ne opóź -
nie nie w sto sun ku do pla nów
sprzed wa ka cji. Ro śnie przy tym
ry zy ko, że wła dze mia sta nie zdą żą

zbu do wać sta cji na Bród nie
przed koń cem per spek ty wy bu dże -
to wej Unii Eu ro pej skiej na la -
ta 2014–2020, de dy ko wa nej ko mu -
ni ka cji szy no wej. Gdy by nie uda ło
się do stać do fi nan so wa nia, War -
sza wa mu sia ła by li czyć na li kwi da -
cję ja no si ko we go. Przy obec nej
usta wie o ja no si ko wym mia sta nie
stać na do koń cze nie II li nii me tra
z wła sne go bu dże tu.

Do bra wia do mość jest ta ka, że
pro jek ty sta cji na Tar gów ku są już
go to we. Na sta cji Tar gó wek znaj -
dą się m.in. zie lo ne or na men ty
ro ślin ne, a na Troc kiej – geo me -
trycz ne kształ ty, przy po mi na ją ce
blo ko wi ska.

Zgod nie z ak tu al ny mi pla na mi
w 2019 r. bę dzie mo żna prze je -
chać II li nią me tra ze sta cji Troc -
ka na Wo lę, do sta cji Księ cia Ja -
nu sza.

DG

Metro na Targówku opóźnione o rok
� Stacje Targówek i Trocka nie zostaną otwarte w 2018
roku, jak wcześniej planowano. Władze Warszawy
podały nowy terminarz prac nad II linią metra.

Zgodnie
z aktualnymi planami
w 2019 r. będzie można
przejechać II linią metra
ze stacji Trocka na Wolę,
do stacji Księcia Janusza.

De ba ta zo sta ła zor ga ni zo wa -
na w szko le przy ul. Głę boc kiej 66.
Na Bia ło łę ce, al bo wiem by ła
wspól na dla trzech pra skich dziel -
nic – Pra gi Pół noc, Tar gów ka
i Bia ło łę ki. Przy by li: pre zy dent
mia sta Han na Gron kie wicz -Waltz,
wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek Ko -
złow ski, sze fo wie głów ni oraz re jo -
no wi po li cji i stra ży miej skiej, a ta -
kże bur mi strzo wie. Bia ło łę ka zgła -
sza ła pro ble my z bra kiem świa teł
dla pie szych, Pra ga roz ko pa ną
Tar go wą, Tar gó wek zaś prze py -
chan ki ze skle pa mi noc ny mi.

– Ty le mó wi się o pro ble mach ge -
ne ro wa nych przy sprze da ży al ko ho -
lu: me ne le, za czep ki, bur dy, brud
i smród, a u nas cią gle otwie ra się
no we punk ty. Miesz kam
przy ul. Wy soc kie go. W tej oko li cy
jest aż sześć skle pów ca ło do bo wych!
Do te go lo kal noc ny, do któ re go
słu żby przy je żdża ją po dwa, trzy ra zy
w no cy. Pa mię tam sy tu ację, kie dy

o go dzi nie dru giej w no cy przy je cha -
ła po li cja za wia do mio na o ha ła sie.
Na chwi lę zro bi ło się ci cho, a gdy
po li cja od je cha ła, to ba wio no się
do pią tej ra no. To by ło wie le mie się -
cy te mu. Obie ca no po pra wę,
a do dziś jest to sa mo. Straż miej ska
in ter we niu je tam po nad 200 ra zy
w ro ku – mó wił miesz ka niec Bród -
na. – Ta kie de ba ty, choć ład nie wy -
glą da ją, prak tycz nie nie przy no szą
żad ne go efek tu – do dał.

– Pro blem ze skle pa mi sprze da -
ją cy mi al ko hol zgła sza ją wszyst kie
dziel ni ce – stwier dzi ła Han -
na Gron kie wicz -Waltz.

Sklepy czynne krócej,
sprawdzi się?

– Wy stę po wa li śmy do pa ni pre -
zy dent, że by zmie nić nie któ re
prze pi sy. Jed nym z po my słów by -
ło, aby zli kwi do wać skle py ca ło -
do bo we na rzecz punk tów otwar -
tych do go dzi ny 21. Za pro po no -

wa li śmy też we ry fi ka cję do tych -
czas wy da nych kon ce sji tak, by za -
cho wać od po wied nią od le głość
mię dzy pla ców ka mi. I przede
wszyst kim: skle py nie po win ny
być bli żej niż 100 m od szkół,
przed szko li i żłob ków – te raz ten
dy stans w nie któ rych miej scach
wy no si 30 me trów – mó wił wi ce -
bur mistrz Ko wal ski.

Po mysł na ogra ni cze nie go dzin
funk cjo no wa nia skle pów oka zał
się kon tro wer syj ny na wet dla
przy by łych.

– Zmniej sze nie licz by to tak,
ale za my ka nie ich o 21?… Po -
wsta ła by „sza ra stre fa”, jak nie -
gdyś. Gdy by łam dziec kiem, pa -
no wał stan wo jen ny. Pa mię tam te
pa nie sprze da ją ce w me li nach al -
ko hol wąt pli we go po cho dze nia.
Znów roz kwit nie in te res w miesz -
ka niach! – mó wi ła pa ni Elżbie ta.

Po mysł nie spodo bał się ta kże
pa ni pre zy dent. – Roz wią za nia, by
skle py koń czy ły sprze daż al ko ho lu
wcze śniej, pró bo wa no np. w An -
glii. Efekt był ta ki, że wie le osób
pi ło jak naj wię cej przez tą go dzi ną
i po tem by ło wie le pro ble mów
zdro wot nych – ar gu men to wa ła.

Na Tar gów ku, w prze ci wień -
stwie do in nych dziel nic, skle py
w więk szo ści są zlo ka li zo wa ne we -
wnątrz osie dli. – Roz ma wia li śmy
już z przed sta wi cie la mi spół dziel ni
miesz ka nio wych i usta li li śmy, że
przy wy da wa niu kon ce sji i umów
dzie rża wy bę dzie my się jed nak
sta rać ogra ni czać dzia łal ność tych
punk tów do godz. 21. Wła śnie
po to, że by zmi ni ma li zo wać ha ła sy
w go dzi nach noc nych – stwier dził
wi ce bur mistrz Ko wal ski.

Jak to za wsze pod czas de bat:
by ło spo ro słusz nych wnio -
sków. I ca ły czas cho dzi o to sa -
mo, by choć część wpro wa dzić
w ży cie, a nie po wta rzać ka żde go
ro ku i przed ka żdy mi ko lej ny mi
wy bo ra mi.

mac

Monopole w osiedlach tylko do 21.00?
� Każda dzielnica ma swój główny problem, do znudzenia zgłaszany
na spotkaniach i konsultacjach. Dla Targówka są to całodobowe sklepy z alkoholem.
– W naszej dzielnicy większość z nich znajduje się w środku osiedli – mówił
wiceburmistrz Wacław Kowalski podczas debaty dotyczącej bezpieczeństwa.
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– Czy dar mo wa ko mu ni ka cja,
któ rą Pan pro po nu je, jest w ogó le
mo żli wa?

– Oczy wi ście. Mój pro jekt wpro -
wa dze nia cał ko wi cie bez płat nej ko -
mu ni ka cji jest roz ło żo ny na cztery
la ta. Je śli war sza wia cy zde cy du ją się
mnie wy brać na pre zy den ta War -
sza wy, to w 2018 ro ku bę dą jeź dzić
za dar mo.

– A skąd wziąć na to pie nią dze?
– Nie bę dę pod wy ższał żad nych

po dat ków ani opłat, po nie waż one
i tak są już w War sza wie za wy so kie.
Pie nią dze na bez płat ną ko mu ni ka -
cję bę dą po cho dzić z udzia łu mia sta
w po dat kach tych osób, któ re
miesz ka ją i pra cu ją w War sza wie,
ale nie są war szaw ski mi po dat ni ka -
mi. Sza cu je się, że ta kich osób jest
na wet 750 ty się cy. Wy star czy, że
oko ło 250 ty się cy z nich zde cy du je
się pła cić swo je po dat ki w sto li cy,

a dar mo wa ko mu ni ka cja bę dzie za -
pew nio na. Oczy wi ście oso by, któ re
nie zde cy du ją się pła cić w War sza -
wie po dat ków, czy tu ry ści, bę dą
mu sie li opła cać swój prze jazd.

– Jak chce Pan skło nić do pła ce -
nia po dat ków w War sza wie?

– To się będzie po pro stu opła -
cać. Tyl ko dzię ki te mu, iż nie bę -
dzie opłat z ty tu łu ko rzy sta nia
z miej skiej ko mu ni ka cji, ka żdy
miesz ka niec za osz czę dzi rocz nie
oko ło 1300 zło tych. Miesz kań cy
sto li cy, w szcze gól no ści ci, któ rzy
jeżdżą sa mo cho da mi, tra cą ty go -
dnio wo w kor kach wie le go dzin,
któ re w ska li ro ku da ją bli sko 20
dni. Chcę im za osz czę dzić cza su
i pie nię dzy. Dar mo wa ko mu ni -
ka cja to mniej sze kor ki, czy ste
po wie trze, za do wo le ni miesz kań -
cy i zdrow sza prze strzeń do ży -
cia.

– Po dej mo wa no już pró by prze -
ko ny wa nia mieszkańców do pła ce -
nia po dat ków w War sza wie. Bez za -
uwa żal nych efek tów.

– Nie zbęd na jest kon kret na
i atrak cyj na ofer ta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obec na, ad re so wa na do po sia da -
czy Kar ty War sza wia ka, ni cze go
prze cież nie ob ni ża, a je dy nie chro -
ni przed skut ka mi ostat nich pod wy -
żek. Do dam też, że ta swo ista zmia -
na po dat ko wej przy na le żno ści jest
dość pro sta i nie wy ma ga prze cież
ani zmia ny mel dun ku, ani wy mia ny
do ku men tów.

– Co po za dar mo wą ko mu ni -
ka cją ma Pan do za ofe ro wa nia
war sza wia kom: ro dzi com i dzie -
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne.  Uwa -
żam, że na le ży po sta wić na szyb kie
tech no lo gie bu do wy no wych przed -
szko li, któ re umo żli wią ich po wsta -
wa nie tam, gdzie są te raz naj bar -
dziej po trzeb ne. Co wię cej, do pro -
wa dzę do te go, że ro dzi ce nie bę dą
po no si li opłat z ty tu łu uczęsz cza nia
dziec ka do przed szko la. Edu ka cja,
ta kże ta przed szkol na, mu si być
po pro stu bez płat na i do stęp na dla
wszyst kich.

– War sza wa się sta rze je. Jest Pan
na to przy go to wa ny?

– Rze czy wi ście, co raz więk sza
licz ba war sza wia ków to se nio rzy,
któ rzy z jed nej stro ny po trze bu ją
opie ki oraz po mo cy w ró żnych
sfe rach, a z dru giej – ja ko peł no -
praw ni miesz kań cy War sza wy
– ma ją pra wo ocze ki wać ofer ty
god ne go i cie ka we go ży cia. Bę dę
roz wi jał ofer tę ad re so wa ną spe -
cjal nie do se nio rów i nie mó wię
tu tyl ko o wspar ciu dla Uni wer sy -
te tów Trze cie go Wie ku. Po ło żę
du ży na cisk na wy kre owa nie spe -
cjal nych pro po zy cji dla tej gru py
miesz kań ców. Od sys te mu zni żek
w ra mach Kar ty War sza wia ka,
przez wzbo ga ce nie pro gra mu do -
mów kul tu ry i za pew nie nie do stę -
pu do obiek tów i in fra struk tu ry
szkol nej, pro gra my wo lon ta ria tu,
aż po wdro że nie pro gra mu ob słu -
gi ad mi ni stra cyj nej sa mot nych se -
nio rów przez te le fon i z do jaz dem
do do mu.

– Czy na po zio mie mia sta mo żna
po pra wić sy tu ację war szaw skich
pa cjen tów?

– Przede wszyst kim nie uwa żam,
aby pa na ceum na wszel kie pro ble -
my by ła po stę pu ją ca ko mer cja li za -
cja pla có wek słu żby zdro wia. Zdro -
wie nie mo że być trak to wa ne jak
to war. Sa mo rząd mu si za to wy ko -
rzy sty wać te in stru men ty, któ re ma,
np. pro fi lak ty kę, któ ra zmniej sza
prze cież za po trze bo wa nie i kosz ty
opie ki zdro wot nej. Tu w spo sób
szcze gól ny za dbam o od bu do wa nie
me dy cy ny szkol nej, w tym zwłasz cza
o pro fi lak ty kę sto ma to lo gicz ną.
Prze cież już prze szło 80% war szaw -
skich sze ścio lat ków ma próch ni cę!
Opie ką i spe cjal ny mi pro gra ma mi
chcę też ob jąć oso by w gru pie wie -
ko wej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Za pro po -
nu ję też stwo rze nie sys te mu mo ni -
to ro wa nia do stęp no ści świad czeń
zdro wot nych we wszyst kich pla ców -
kach słu żby zdro wia – nie za le żnie
od te go, czy pod le ga ją sa mo rzą do -
wi War sza wy czy wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go. Chciał bym, aby ła twiej
by ło się do stać po raz pierw szy
na wi zy tę do le ka rza spe cja li sty. To
czę sto de cy du je o po myśl no ści ca łe -
go pro ce su le cze nia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta, 
to w 2018 roku będą jeździć za darmo
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Kon sul ta cje od by wa ją się w Te -
atrze Ram pa. W ostat nich uczest -
ni czył bur mistrz Grze gorz Za wi -
stow ski, a nad spraw nym prze bie -
giem czu wa ły Lu dwi ka Igna to wicz
ze Sto wa rzy sze nia na Rzecz Po pra -
wy Śro do wi ska Miesz ka nio we go
Od blo kuj i Jo an na Mi zer ska
z Cen trum Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej. Do ty czy ły ma ją cej 40 hek ta rów
po wierzch ni ogra ni czo nej od pół -
no cy uli cą Han dlo wą, od wscho du
Mysz kow ską, od po łu dnia Ty ko ciń -
ską i Ossow skie go, a od za cho du
Ossow skie go i Han dlo wą.

Am fi te atr a mo że bo isko?
W spo tka niach brał udział m.in.

Piotr Sa wic ki, ar chi tekt i urba ni -
sta, współ au tor wie lu war szaw -
skich pla nów miej sco wych. – Co
po win no się zna leźć w par ku Wie -

cha? Mo że am fi te atr, no wo cze sny
plac za baw, bo isko, ka wiar nia, al -
tan ka, dom kul tu ry, miej sce pik ni -
ko we ewen tu al nie wy bieg dla
psów? Trze ba się za sta no wić, czy
park po win no się ogro dzić. A co
ze sta dio nem GKP Tar gó wek? –
py tał pod czas spo tkań, wska zu jąc

na roz wią za nia w in nych miej -
scach War sza wy. Jak choć by park
Gór czew ska na Be mo wie, gdzie
po wstał am fi te atr, ka wiar nie,
a na obrze żach ogro dzo ne bo iska.

To, co jed nym pa su je, in nym
prze szka dza…

Ży cze nia miesz kań ców są roz ma -
ite. Jak opo wia dał kie row nik ad mi -
ni stra cji osie dla Tar gó wek An drzej
Osiń ski, z jed nej stro ny za in te re so -
wa niem cie szą się ław ki, sto ły
do ping -pon ga czy bo iska do ko szy -

ków ki. Z dru giej jed nak szyb ko po -
ja wia ją się prze ciw ni cy ta kich roz -
wią zań ar gu men tu ją cy, że nie któ rzy
ko rzy sta ją z nich „w spo sób nie wła -
ści wy”, za kłó ca jąc resz cie spo kój.

– Po wszech na jest też oba wa
przed mo żli wo ścią do pusz cze nia
przez plan zbyt in ten syw nej za bu -

do wy wo kół par ku. Miesz kań cy
mar twią się ob ni że niem stan dar du
ży cia przez za sła nia nie świa tła,
zmniej sze nie po wierzch ni zie lo -
nych czy li kwi da cję miejsc par kin -
go wych. Wła śnie par ko wa nie bu -
dzi wie le emo cji: dla jed nych
miejsc jest zbyt ma ło, dla in nych

za du żo – mó wi ła Mo ni ka Ko mo -
row ska, so cjo log i ar chi tekt zaj mu -
ją ca się kon sul ta cja mi spo łecz ny mi
zwią za ny mi z prze strze nią miej ską.

– Miesz kań com wy raź nie bra ku je
prze strze ni do dzia łań spo łecz no -
-kul tu ral nych, my śli my o sce nie let -
niej. Cze ka my na Zin te gro wa ny
Pro gram Re wi ta li za cji na la ta 2014–
2020 do ty czą cy m.in. czę ści Tar gów -
ka Miesz ka nio we go, któ ra jest rów -
nież ob ję ta pla nem miej sco wym.
Wie le in te re su ją cych po my słów po -
ja wi ło się w ra mach bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go. Re ali zo wa na bę dzie
m.in. ob wod ni ca par ku i osie dla –
po in for mo wa ła pa ni so cjo log.

W li sto pa dzie po wi nien po -
wstać pa kiet pro po zy cji skie ro wa -
nych do kon sul ta cji spo łecz nych,
któ rych dru gi etap prze wi du je się
na okres od mar ca do czerw ca
przy szłe go ro ku.

Na ra zie dziel ni co wi rad ni chcą
wy stą pić do ko le gów z miej skie go
ra tu sza o pie nią dze na za mon to -
wa nie mo ni to rin gu w par ku. Lep -
szy rydz niż nic.
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Amfiteatr i boisko w parku Wiecha?
� Trwają warsztaty dla mieszkańców w ramach konsultacji społecznych dotyczących planu
zagospodarowania okolic parku Wiecha. Na razie wiadomo, że ratusz dzielnicy wystąpi
do władz miasta o założenie monitoringu.

– Po czte rech la tach prze rwy
po now nie chce Pan re pre zen to -
wać miesz kań ców Tar gów ka w ra -
dzie mia sta. Co dziś mo gą oni zy -
skać dzię ki Pa na pra cy?

– Na spo tka niu z jed nym z kół
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów
i In wa li dów py ta mnie je den z pa -
nów, po mo im wy stą pie niu w na -
szych tar gów kow skich spra wach:
„A co pan dla eme ry tów zro bi,
pa nie Kli ma szew ski”. I chy ba sam
so bie od po wie dział, że eme ry tu ry
nie pod nio sę, bo to nie za da nie
sa mo rzą du i że wszyst ko dro gie
a bi let na wy stę py po wi nien być
tań szy. Py ta nie za dał, ale chy ba
już nie chciał słu chać od po wie dzi.
Trud no zresz tą się nie zgo dzić, że
na si eme ry ci do sta ją ni skie eme -
ry tu ry. Jesz cze pa rę eks pe ry men -
tów w sty lu fun du szy eme ry tal -
nych, jak OFE, i bę dzie my na sa -

mym dnie, jak nie któ re kra je
Ame ry ki Po łu dnio wej. Ci sa mi lu -
dzie z pra wi cy, któ rzy dziś za pew -
nia ją eme ry tów, ren ci stów i in wa -
li dów o swo jej wiel kiej mi ło ści
i no szą na rę kach, jak by li
w AWS -sie (dzi siej sze: PiS i PO),
wdro ży li nam, za pre mie ra Buz -
ka, re for mę eme ry tal ną (OFE),
aby śmy pod pal ma mi resz tę ży cia
spę dzi li. Do brze, że ko lej ny rząd
pra wi co wy te raz pró bu je się z te -
go wy co fać, ale ile pie nię dzy
prze pa dło, to on sam wie,
a pod pal ma mi żyć bę dą tyl ko
przed sta wi cie le za rzą dów i rad
fun du szy. Ale to tak na mar gi ne -
sie, bo nie to cho dzi. Mógł bym
prze cież po wie dzieć o bi le cie se -
nio ra, któ ry SLD – jak by ło w ko -
ali cji w mie ście – za ła twi ło, i o na -
szych pro po zy cjach w ob sza rze
kul tu ry – jak choć by bez płat nych

bi le tów dla se nio ra kil ka ra zy
w ro ku.

Ja chcę mó wić o na szych tar -
gów kow skich spra wach, bo
po dru giej stro nie Wi sły bu du ją,
a u nas przez ostat nie la ta tyl ko
się mó wi o bu do wa niu. To też je -
den z po wo dów, dla cze go pra gnę
wró cić do gry i chcę bu do wać
wspól ny front po par cia dla na -
szych pra skich in we sty cji.

– O któ re za tem chce Pan za -
bie gać?

– Gdzie obie ca ne in we sty cje
dro go we ze słyn nej li sty
przed Eu ro 2012? Kto ra no
z Bród na je dzie do cen trum wie,
że po trzeb ny jest most Kra siń -
skie go al bo po sze rzo na ul. św.
Win cen te go czy Tra sa Świę to -
krzy ska. Ka żdy chciał by ra no czy
po po łu dniu omi jać Tar go wą i je -
chać obie ca ną ob wod ni cą z ron da
Wia tracz na do ron da Ża ba. To
jest mi ni mum dro go we dla pra -
skiej czę ści War sza wy, a cze ka ją
Ło dy go wa i No wo troc ka. Co zro -
bi ły wła dze dziel ni cy, aby jed ną
uli cę utrzy mać w pla nie a dru gą
wpro wa dzić? Gdzie by li na si rad -
ni War sza wy, gdy urzęd ni cy wy -
kre śla li ko lej ne pra skie in we sty cje
z pla nów? Prze spa li! Tar gó wek
po trze bu je bar dziej ak tyw nych
rad nych. Do zro bie nia cze ka ją
dro gi osie dlo we i ro we ro we, cze -

ka ją na bu do wę par kin gi wie lo po -
zio mo we dla Bród na, bo bo isko
do ko szy ków ki to nie miej sce
do par ko wa nia. To jest pierw szy
fi lar mo jej ak tyw no ści.

– Co dzien ność miesz kań ców to
prze cież nie tyl ko dro gi i par kin -
gi…

– Dla te go dru gi fi lar to ochro -
na śro do wi ska, któ rą od kil ku na -
stu lat zaj mu ję się za wo do wo,
ochro na kom plek sów le śnych
War sza wy, ta kich jak Le śny Park
Bród no z wy eks po no wa niem
miejsc przy rod ni czych, ale rów no -
cze sną bu do wą in fra struk tu ry wy -
po czyn ko wej. Dla Tar gów ka, któ -
ry ja ko pierw szy w Pol sce miał
spa lar nię od pa dów i wia do me
z tym pro ble my, wa żne jest rów -
nież, aby istot nie ogra ni czyć dzia -
ła nie pod mio tów zaj mu ją cych się
skła do wa niem i ma ga zy no wa niem

od pa dów i pil no wać li kwi da cji
dzi kich wy sy pisk. Prio ry te tem bę -
dzie dba nie o na sze par ki (Bród -
now ski i Wie cha) i obro na ogród -
ków dział ko wych przed po li tycz -
ny mi za ku sa mi li kwi da cji. Po pie -
ram dzia ła nia na rzecz za cho wa -
nia war to ści przy rod ni czych i re -
kre acyj nych ogro dów i sprze ci -
wiam się po my słom bu rze nia al -
tan.

– Czy mo żli we jest, aby Tar gó -
wek był ko ja rzo ny z kul tu rą a nie
głów nie ze spa lar nią?

– W War sza wie stan dar dem
jest bu do wa nie no wo cze snych te -
atrów i do mów kul tu ry. Po ra
na Tar gó wek, trze ba roz bu do wać
i uno wo cze śnić ist nie ją cą sieć
(Do mu Kul tu ry „Świt” i Do mu
Kul tu ry „Za ci sze”), do dać no wy
dom kul tu ry – przy ul. Troc kiej
na Tar gów ku, któ re go bu do wę
wspie ram od lat (idei bu do wy
w ra mach part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go z RSM Pra ga), a pa -
ni pre zy dent od 2011 nie ma cza -
su na od po wiedź w tej spra wie.

No i na ko niec me tro, by by ło
bu do wa ne bez piecz nie dla Tar -
gów ka i szyb ciej do je cha ło na Za -
ci sze i Bród no, a ba za rek na Troc -
kiej zna lazł do brą, do ce lo wą lo ka -
li za cję. To sta le trze ba mo ni to ro -
wać.

Roz ma wiał jp

Targówek potrzebuje bardziej aktywnych radnych
� Rozmowa z Dariuszem Klimaszewskim, kandydatem do Rady Warszawy.

Pora na rozbudowę naszych domów kultury i nowy
– przy ul. Trockiej

źródło: dksw
it.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

– Dla cze go uwa ża Pan, że War -
sza wie po trzeb na jest zmia na
na sta no wi sku pre zy den ta? Oce -
nia jąc ostat nie la ta, wie lu war -
sza wia ków da je w son da żach
Han nie Gron kie wicz -Waltz zie lo -
ne świa tło.

– Tej pre zy den tu ry nie da się
oce niać w ka te go riach „czar ne”
al bo „bia łe”. Z ca łą pew no ścią
Han na Gron kie wicz -Waltz wy rwa -
ła sto li cę z za pa ści in we sty cyj nej,
do któ rej do pro wa dzi li jej po -
przed ni cy. Jed no cze śnie czte ry la -
ta sa mo dziel nych rzą dów PO
w War sza wie to przede wszyst kim
nie usta ją ce pa smo pod wy żek:
czyn szów, użyt ko wa nia wie czy ste -
go, cen bi le tów ko mu ni ka cji miej -
skiej, opłat za przed szko la i żłob -
ki, wo dę, nie czy sto ści i śmie ci. To
pry wa ty za cja Sto łecz ne go Przed -
się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej
skut ku ją ca – przed czym ostrze ga -
li śmy – wzro stem cen o 20%, li -
kwi da cja szkol nych sto łó wek, do -

dat ków mo ty wa cyj nych dla na -
uczy cie li, cię cia w ko mu ni ka cji
i ogrom ne opóź nie nia in we sty cyj -
ne. I do te go aro gan cja wła dzy
w kon tak tach z miesz kań ca mi,
któ ra do pro wa dzi ła do re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia pa ni
pre zy dent. Do pie ro w ob li czu te -
go za gro że nia Han na Gron kie -
wicz -Waltz zmie ni ła tak ty kę. Na -
gle oka za ło się, że mo żna wpro -
wa dzić bu dżet par ty cy pa cyj ny,
mo żna zro bić kon sul ta cje spo łecz -
ne, mo żna za dbać o lo ka to rów
z re pry wa ty zo wa nych ka mie nic.

– Na błę dach czło wiek uczy się
naj szyb ciej, a bu dżet part cy pa cyj -
ny oka zał się wiel kim suk ce sem!

– SLD już kil ka lat te mu pro -
po no wał wpro wa dze nie bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Han na Gron -
kie wicz -Waltz zgo dzi ła się na ten
– jak sa ma mó wi ła – eks pe ry ment
do pie ro pod pre sją. Na ty le nie
wie rzy ła w ra cjo nal ność po my -
słów lu dzi, że prze zna czy ła do pu -

li bu dże tu par ty cy pa cyj ne go za le -
d wie 26 mln zł. Tym cza sem bu -
dżet War sza wy, po stro nie wy dat -
ków, to 14 mld zł! Więc ile da -
ła? 0,2%! A suk ces ak cji do ty czą -
cej bu dże tu, licz ba gło sów miesz -
kań ców, prze szedł wszel kie ocze -
ki wa nia. Gdy by to ode mnie za le -
ża ło, na tych miast zwie lo krot nił -
bym kwo tę do dys po zy cji miesz -
kań ców. To mu si być co naj -
mniej 130–140 mln zł.

– I po zo sta wi Pan lu dziom de -
cy zję, na co wy dać ta kie pie nią -
dze?

– A cze mu nie? W prze ci wień -
stwie do urzęd ni ków lu dzie li czą
ka żdy grosz. Je że li war sza wia cy te
pie nią dze do sta ną do dys po zy cji,
to zo ba czą i uwie rzą, że mo gą
zmie niać to mia sto. Za cz ną się
za sta na wiać, jak prze kształ cić
swo je osie dle, swo ją dziel ni cę, co
by się przy da ło. Wła śnie w ta kich
oko licz no ściach lu dzie uto żsa mia -
ją się z mia stem. Sta ją się je go

oby wa te la mi, a nie kon su men ta -
mi usług miej skich.

– Ka żdy z kan dy da tów po wta -
rza to sa mo: po pra wi my ja kość
ży cia. To slo ga ny, nie kon kre ty.
Co za mie rza Pan w War sza wie
zmie nić?

– Mu si my na no wo okre ślić
prio ry te ty roz wo ju mia sta i skon -
sul to wać je z miesz kań ca mi.

Trze ba za pew nić miej sca
w żłob kach i przed szko lach dla
ka żde go dziec ka. I po win ny to
być miej sca bez płat ne, jak zro bił
to ostat nio pre zy dent Ma ty jasz -
czyk w Czę sto cho wie.

Trze ba do ko nać zmian w ko -
mu ni ka cji miej skiej, bo ona mo że
być ta nia, ale pie nię dzy nie na le ży
po zy ski wać ko lej ny mi pod wy żka -
mi cen bi le tów, tyl ko ra cjo na li za -
cją za trud nie nia w ad mi ni stra cji
ZTM oraz po zy ski wa niem do dat -
ko wych środ ków z trans por to wej
in fra struk tu ry.

Obec nie mia sto mia sto roz wi ja
się nie rów no mier nie, bo je go pra -
wa część zo sta ła przez rzą dzą cą
eki pę za po mnia na. Uwa ża my, że
prio ry te tem mu si stać się roz wój
bu dow nic twa ko mu nal ne go i re -
mon ty ist nie ją cych ka mie nic. Nie
ka żde go stać na kre dyt w ban ku,
ale mia sto stać, że by za pew nić
miesz ka nie tym, któ rzy te go kre -
dy tu nie do sta ną. Za cząć na le ży
od wy ko rzy sta nia kil ku ty się cy ist -
nie ją cych pu sto sta nów i uru cho -
mie nia part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go do wspól ne go bu do -
wa nia lo ka li miesz kal nych. To po -
wszech nie obo wią zu ją ca prak ty ka

na ca łym świe cie i nie mo gę zro -
zu mieć, dla cze go War sza wa z te -
go roz wią za nia nie sko rzy sta ła!

– To prze cież za rzą dów Han ny
Gron kie wicz -Waltz po wsta ło naj -
wię cej miesz kań ko mu nal nych
w War sza wie po 1989 r…

– A ile miesz kań ko mu nal nych
uby ło z po wo du re pry wa ty za cji?
Dziś właśnie re pry wa ty za cja jest
naj więk szym pro ble mem War sza -
wy. Pil nie po trzeb na jest usta wa
w tej spra wie. Jej brak po ka zu je
nie moc Han ny Gron kie wicz -
-Waltz. Mia sto zwra ca spad ko -
bier com by łych wła ści cie li, lub co
gor sza han dla rzom rosz czeń, te -
re ny szkół, bo iska, par ki i ka mie -
ni ce z lo ka to ra mi. Wy da je ogrom -
ne pie nią dze na od szko do wa nia.
My na to miast uwa ża my, że trze ba
przede wszyst kim za dbać o in te -
re sy lo ka to rów miesz ka ją cych
w bu dyn kach zwra ca nych by łym
wła ści cie lom lub ich spad ko bier -
com. W tym jest ró żni ca: przez
pry zmat czy ich in te re sów pa trzy -
my na mia sto.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Prio ry te tem mu si stać się roz wój bu dow nic twa ko mu nal ne go i re mon ty ist nie ją cych ka mie nic

źródło: um
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Par krun po wstał już 10 lat te mu
w Lon dy nie, wy my śli ła go gru pa
bie ga czy ama to rów. Obec nie bie gi
or ga ni zo wa ne są już w dzie wię ciu
kra jach. Od nie daw na w trzech
war szaw skich lo ka li za cjach.
Uczest ni cy lo go wa li się przez in -
ter net. Star tu ją cy są jed no cze śnie
wo lon ta riu sza mi: nie tyl ko bie ga ją,
ale też po ma ga ją przy or ga ni za cji,
przez okrą gły rok, w ka żdą so bo tę.

– To bar dzo faj ne. Po ma ga łem
wcze śniej przy bie gach or ga ni zo -
wa nych na Wo li. Park Bród now -
ski to ide al ne miej sce do upra wia -
nia jog gin gu. Zaw sze uwa ża łem,
że to jed no z naj lep szych miejsc
do te go w War sza wie – mó wi pan
Ja nek, któ ry na start przy szedł
z psem, za wsze zresz tą go za bie -
ra jąc na ta kie oka zje.

Wy star to wać w par krun mo że
ka żdy, bez wzglę du na wiek i sto -

pień wy tre no wa nia. Dy stans 5 km
to w koń cu nie ma ra ton. Ka żdy
w mia rę zdro wy jest w sta nie go
po ko nać. – Nikt nie jest za in te re -
so wa ny po wa żną ry wa li za cją. Ka -
żdy bie gnie dla sie bie. Cho dzi
o to, że by po ru szać się na po wie -
trzu w gru pie, bez do dat ko we go
stre su – do rzu ca pan Ja nek.

– Za awan so wa ni bie ga cze wy ko -
rzy stu ją par krun po to, że by po pra -
wić szyb kość. Za chę ca my ta kże
uczest ni ków na wóz kach, a ta kże
bie ga czy z czwo ro no żny mi przy ja -
ciół mi. Po nie waż bie gi od by wa ją się
co ty dzień, uczest ni cy mo gą przez
ca ły czas mo ni to ro wać for mę i od -
no to wy wać po stę py. Par krun dla

do świad czo nych bie ga czy mo że sta -
no wić uzu peł nie nie tre nin gu – mó -
wi Ję drzej Ro go ziń ski, ko or dy na tor
par krun na Bród nie. – Wy ró żnia
nas nie ko mer cyj ny cha rak ter im -
pre zy. Na szą ideą jest, by bie gi by ły
or ga ni zo wa ne przez bie ga czy wła -
śnie dla nich sa mych – do da je.

Jak pod kre śla Ja kub Fe do ro -
wicz, ko or dy na tor par krun w Pol -
sce, ini cja ty wa ma za za da nie in -
te gro wa nie lo kal nych spo łecz no -
ści. – Dzię ki wspar ciu jed no stek
sa mo rzą do wych ko lej ne miej sco -
wo ści mo gą or ga ni zo wać bie gi.
Chce my umo żli wiać bie ga nie
wszę dzie tam, gdzie jest na to za -
po trze bo wa nie – mó wi.

Par krun War sza wa -Bród no to
czter na sta lo ka li za cja par krun
w Pol sce. Ci, któ rych za bra kło
na star cie 4 paź dzier ni ka, mo gą
zgło sić się w ka żdej chwi li. Nikt tu
bo wiem nie pro wa dzi punk ta cji.
Ostrze ga my też, że naj lep si nie
mo gą li czyć na żad ne na gro dy.
Wcze śniej w sto li cy par krun za wi -
tał na Pra gę, Żo li borz i Wo lę.

mac

Jed nak bu dżet to nie tyl ko pie -
nią dze. To wie lo eta po wy pro ces
współ de cy do wa nia o tym, co bę -
dzie się dzia ło w na szej dziel ni cy.
Do koń ca paź dzier ni ka po wo ła ne
zo sta ną dziel ni co we ze spo ły ds.
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, w któ -
rych skład wej dą przed sta wi cie le
miesz kań ców, or ga ni za cji po za rzą -
do wych, rad nych dziel ni cy, rad -
nych osie dlo wych i urzęd ni ków.

To ze spo ły wy pra cu ją szcze gó -
ło we za sa dy bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go w dziel ni cy, mo ni to ro wa -
nie i prze bieg bu dże tu. Bę dą też
po dej mo wać de cy zje o po dzia le
dziel ni cy na mniej sze ob sza ry lub
je go bra ku.

W tym ro ku o wie le więk szy na -
cisk zo sta nie po ło żo ny na dys ku -
sje miesz kań ców za rów no nad po -
trze ba mi roz wo jo wy mi dziel ni cy,
jak i nad zło żo ny mi pro jek ta mi.

Mię dzy in ny mi w tym ce lu po -
wsta nie spe cjal ne fo rum in ter ne -
to we, któ re roz pocz nie dzia ła nie
na po cząt ku przy szłe go ro ku.

Ja ko oso ba, któ ra by ła człon -
kiem ze spo łu ds. bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go 2015, za chę cam do

zgła sza nia swo ich kan dy da tur na
człon ków ze spo łu bu dże to we -
go 2016 ak tyw nych miesz kań ców
Tar gów ka. W na szej dziel ni cy od -
bę dą się spo tka nia dla or ga ni za cji
po za rzą do wych: 27 paź dzier ni ka
o go dzi nie 18.30 w sa li 127
w urzę dzie dziel ni cy, a dla chęt -
nych miesz kań ców 28 paź dzier ni -
ka o go dzi nie 18.30 w sa li kon fe -
ren cyj nej urzę du.

To na praw dę du że do świad cze -
nie po zwa la ją ce po znać bu dżet
par ty cy pa cyj ny z zu peł nie in nej
stro ny.

Ser decz nie za pra szam.
Ka ta rzy na Gór ska -Man czen ko

Rusza II edycja budżetu partycypacyjnego
� Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mieli dwa razy
więcej pieniędzy do dyspozycji, tj. zamiast pół procenta (tyle zarząd dzielnicy
przeznaczył do dyspozycji na budżet w 2015 roku), będą mogli decydować o jednym
procencie budżetu dzielnicy tj. 2,8 mln zł.
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Parkrun w parku Bródnowskim
� Parkrun, czyli bieganie na światową skalę, wkroczyło na Targówek. W każdą
sobotę o godz. 9.00 w parku Bródnowskim spotykają się amatorzy biegania, żeby
przebiec pięciokilometrowy odcinek. Wszystko za darmo i dobrowolnie.

Parkrun
Warszawa-Bródno to
czternasta lokalizacja
parkrun w Polsce. Ci,
których zabrakło
na starcie 4 października,
mogą zgłosić się
w każdej chwili.

Wystartować w parkrun może każdy, bez względu na wiek
i stopień wytrenowania

Autorka jest wiceprzewodniczącą 
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego



Przed sta wia nie dra ma tycz nej sy -
tu acji klu bu to po wta rza nie tych sa -
mych zdań, fra ze sów i oko licz no ści.
O bra ku po mo cy i wiel kich utrud -
nie niach ze stro ny władz mia sta pi -
sa li śmy już wie lo krot nie. Przy mi ni -
mal nym wspar ciu dziel ni cy i kon -
kret nym głów ne go spon so ra ja koś
to wszyst ko funk cjo no wa ło. Oprócz
grup mło dzie żo wych, na po zio -
mie III li gi klub ma jed nak jesz cze
dru ży nę se nio rów (po Le gii i de -
gra da cji Po lo nii to trze cia pił kar ska
si ła w sto li cy). Po wrót tre ne ra Ser -
giu sza Wie chow skie go był m.in.

zwią za ny z mo żli wo ścią zna le zie nia
przez nie go do dat ko we go spon so -
ra. Jed nak się nie uda ło, a w do dat -
ku od szedł spon sor, do tej po ry in -
we stu ją cy w III li gę. Ak tu al ny pre -
zes klu bu Mi ro sław Pa pież nie mal
bła ga o wspar cie.

SKOK Wo ło min wy co fał się ze
spon so ro wa nia ze wzglę du
na swo ją trud ną sy tu ację. Wy co fał
się ta kże ze wspie ra nia Po lo nii
War sza wa, w nie wiel kim stop niu
ło ży jesz cze na pił ka rzy i ko szy ka -
rzy ro dzi me go Hu ra ga nu Wo ło -
min, ale też nie wia do mo jak dłu -

go. Dla GKP Tar gó wek ten cios
być mo że śmier tel ny.

– Zwra ca my się z dra ma tycz -
nym ape lem o po moc w ra to wa -
niu na sze go klu bu. GKP Tar gó -
wek to klub o wie lo let niej tra dy -
cji, wy cho wu ją cy i da ją cy kon -
struk tyw ne za ję cie ko lej nym po -
ko le niom miesz kań ców Tar gów ka
– prze ko nu je.

– W War sza wie pra wo brze żnej
nie ma ze spo łu se nio rów o tak
wy so kim po zio mie spor to wym,
któ ry rów no cze śnie jest ma gne -
sem i szan są na spor to wy roz wój

dla dzie ci i mło dzie ży. Po ostat -
nich za wi ro wa niach zwią za nych
z za ło że niem przez kil ku nie od -
po wie dzial nych tre ne rów wła sne -
go ze spo łu i wy pro wa dze niu dzie -

ci do in ne go „two ru” sy tu ację
uda ło się opa no wać i usta bi li zo -
wać. Obec nie w GKP Tar gó wek
tre nu je ok. 130 mło dych adep tów
fut bo lu i jest szan sa na ko lej ny

etap dy na micz ne go roz wo ju na -
sze go klu bu – do da je.

Mi ro sław Pa pież mó wi bez
ogró dek: bez po mo cy władz dziel -
ni cy lub in nych pod mio tów trze -
cio li go wa dru ży na zo sta nie roz -
wią za na.

Bur mistrz Grze gorz Za wi stow -
ski wie lo krot nie de kla ro wał
wspar cie dla klu bu, ak tyw nie
uczest ni cząc w roz mo wach z wła -
dza mi mia sta. Te raz przy szedł czas
pró by. Czy GKP mo że li czyć
na re al ną po moc urzę du z Kon -
dra to wi cza? Wła dze dziel ni cy po -
sta wi ły jed nak wa ru nek, że naj -
pierw klub mu si za pła cić 100 tys. zł
za le głe go po dat ku i do pie ro wte dy
mo żna roz ma wiać. – Wszyst ko
zmie rza w wia do mym kie run ku –
mó wi Zbi gniew Bu coń.

mac

GKP wycofa się z III ligi?
� GKP Targówek stracił sponsora strategicznego drużyny seniorów i – o ile nie
dostanie pomocy z urzędu dzielnicy – z końcem rundy jesiennej wycofa się
z rozgrywek III ligi. – Jak nie znajdziemy nikogo nowego, a pewnie nie znajdziemy, to
się wycofujemy – mówi wieloletni prezes klubu Zbigniew Bucoń.

Obecnie
w GKP Targówek trenuje
ok. 130 młodych
adeptów futbolu i jest
szansa na kolejny etap
dynamicznego rozwoju
naszego klubu – mówi
prezes.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7



Bo isko szkol ne już od lat jest
w fa tal nym sta nie. Przy cho dzą ko -
lej ne rocz ni ki uczniów, mi ja sześć
lat, dzie ci opusz cza ją pod sta wów -
kę a po marsz czo ny as falt zo sta je.
W sta nie roz pa du odzie dzi czy go
ko lej na ge ne ra cja. Pla ny na je go
od bu do wę wra ca ją do kład nie co
czte ry la ta – przed wy bo ra mi.

I tak spra wa wy mia ny i re mon tu
bo iska Szko ły Pod sta wo wej nr 285
przy ul. Tur monc kiej 20 zna la zła
się w pla nach wło da rzy Tar gów ka
już w 2008 r. By ły na dzie je ro dzi -
ców, na uczy cie li i dzie ci. I na tym
się skoń czy ło. Rzą dzą cych Tar -

gów kiem spe cjal nie to nie obe -
szło. Nie ma, to nie ma. Ale bę -
dzie. I znów czas przy szły: zro bi -
my, po my śli my, za pla nu je my.

Spra wa mo der ni za cja bo iska
w SP nr 285 wró ci ła przed wy bo ra -
mi. Rok te mu – w paź dzier ni -
ku 2013 ro ku ra da dziel ni cy zwró ci -
ła się do pre zy dent War sza wy
o przy zna nie do dat ko wych fun du -
szy na mo der ni za cję bo iska w la -
tach 2014–2015 r. Bo zno wu trze ba
obec nym i przy szłym ro dzi com roz -
bu dzić na dzie ję! Bo jest wła ści wy
czas: wy bo ry – czas obiet nic. Choć
nie któ rzy z wło da rzy z pew no ścią
wi dzą już ten wzru sza ją cy ob ra zek:
uro czy stość szkol na, bia ło -czer wo -
ne wstę gi, kry go wa nie się, kto ni by
ma te wstę gi prze ci nać wiel gach ny -
mi no ży ca mi, ka me ry i fo to re por te -
rzy, dziew czyn ki z kwia ta mi, pa nie
na uczy ciel ki w ca łe w dy gach,
ucznio wie kar nie po usta wia ni kla -
sa mi, wzru szo ne mat ki, oj co wie już
tro chę mniej. Pod nio sła at mos fe ra.
Zwy cię stwo! To zna czy to, któ re
mo że ro ze gra się po wy bo rach. Wy -
star czy za pa łu? Czy znów mi nie
nam ko lej na szan sa wy bu do wa nia
bo iska, przy oka zji pla cu za baw
i ko lej ne go mo du łu szkol ne go dla
ma lu chów?

Przed wy bo ra mi Han na Gron -
kie wicz -Waltz wpi sa ła in we sty cję
w plan bu dże tu na 2015 r. Tyl ko
nie wia do mo, czy to praw da czy
zno wu kieł ba sa wy bor cza? Czy to
bę dzie bo isko do gry dla dzie ci
czy po li ty ków?

Agniesz ka Kacz mar ska

Turmoncka: boisko do gry wyborczej
� Podstawówkę przy ul. Turmonckiej 20 zbudowano za wczesnego Gierka. Boisko
też. I jak to w PRL-u: drogowcy przywieźli najlichszy asfalt, robotnicy uklepali łopatami,
przejechał walec, zamontowali bramki, kosze. Cud techniki budowlanej! I ten
gierkowski cud w opłakanym stanie dotrwał do dziś.

Pod róż na ta jem ni czą wy spę
25.10, godz. 11.00 – Bród now ski Uni wer sy tet

Dzie ci, wy kład z geo gra fii: „Ta jem ni cza wy spa”.
Pod czas wy kła du dzie ci do wie dzą się m.in. o wy -

spach po cho dze nia wul ka nicz ne go, wy ra sta ją cych
z dna oce anów, po cho dze nia kon ty nen tal ne go, po -
wsta łych w wy ni ku prze su wa nia się kon ty nen tów.
Po zna ją ich fa scy nu ją cą hi sto rię oraz do wie dzą się
wię cej o lu dziach tam za miesz ku ją cych.

W Bród now skim Uni wer sy te cie Dzie ci nie ma
nud nych wy kła dów, ko lo kwiów, za li czeń i eg za mi -
nów, jest za to in try gu ją ca pod róż w świat wie dzy.

Opła ta za se mestr wy no si 100 zł (8 wy kła dów)
plus 5 zł za in deks. Wstęp na je den wy kład – 20 zł.

Dom Kul tu ry Świt, ul. Wy soc kie go 11, tel.
22 811–01–05, 22 811–11–09.

We hi kuł sztu ki na Za ci szu
25.10, w godz. 11.00–13.00 – za ję cia dla dzie ci

w wie ku 6–10 lat w ra mach cy klu We hi kuł sztu ki,
czy li hi sto ria sztu ki dla naj młod szych.

No wa for mu ła za jęć bę dą cych fa scy nu ją cą pod -
ró żą do świa ta sztu ki, od cza sów naj daw niej szych
do naj now szych, od ry sun ków na ścia nach ja skiń,
po wy bit ne dzie ła współ cze snych ar ty stów. Dzie ci
wy ko na ją pra ce na wią zu ją ce sty lem do kon kret nej
epo ki lub wy bra ne go dzie ła sztu ki. Po zna ją m.in.

eks cen trycz ne go Van Go gha i je go nie sa mo wi te
dzie ła, do wie dzą się dla cze go Du champ do ma lo wał
Mo na Li sie wą sy, od kry ją wie le se kre tów, któ re
skry wa ją dzie ła i ich twór cy.

Ko lej ne za ję cia: 15.11, 22.11, 13.12, 20.12.2014,
10.01, 17.01, 7.02, 21.02, 14,03, 28.03, 18.04, 25.04,
9.05, 23.05, 13.05.2015.

Opła ta: 70 zł/m -c lub 45 zł/po je dyn cze za ję cia.
Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1, tel.

22 679–84–69, 22 743–87–10.

Ma li Ein ste ini: o dia men tach
25.10 – Ma li Ein ste ini – te mat: Filtr wod ny i wy -

ła wia nie dia men tów.
Dzie ci po zna ją nie sa mo wi te pi sa ki, po rów na ją

ro dza je zie mi oraz stwo rzą filtr do wo dy. Do wie dzą
się ta kże, skąd bio rą się w rze kach dia men ty
i na pew no sa mi spró bu ją wy ło wić je z rwą cej rze ki!

Ma li Ein ste ini to do świad cze nia i eks pe ry men ty
dla dzie ci w wie ku 4–9 lat. Warsz ta ty od by wa ją się
w ra mach cy klu „So bo ty dla Ma łych i Du żych”.

I gru pa – godz. 10.00, II gru pa – godz. 11.00.
Opła ta 30 zł.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1, tel.
22 679–84–69, 22 743–87–10.

Zebrała 
Katarzyna Chodkowska

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

Bi ke&Ri de to ro we ro wy i jesz -
cze bar dziej eko lo gicz ny od po -
wied nik po pu lar ne go w War sza -
wie Park&Ri de, po le ga ją cy
na do jaz dach do po cią gów jed no -
śla dem. Spraw dzi li śmy, jak sys -
tem pre zen tu je się na Bród nie.

Je dy ną mo żli wo ścią do sta nia
się ro we rem na sta cję To ruń ska
jest zła ma nie za ka zu i zje cha nie
na pe ron win dą, któ ra zresz tą za -
zwy czaj nie dzia ła. Je śli to je den
z tych dni (al bo ma my zbyt dłu gi
ro wer), bie rze my go na ple cy
i zno si my po scho dach. Je śli nasz
ro wer to lek ki „gó ral”, roz glą da -
my się za sto ja kiem. Je śli ma my
„ho len dra”, sia da my na ław ce
i cze ka my, aż prze sta nie my mieć
ciem no przed ocza mi. Po szu ki wa -
nia sto ja ka są i tak ska za ne
na nie po wo dze nie.

Na stęp na sta cja: Pra ga, czy li
No we Bród no. Do je żdża my dro gą
ro we ro wą z Mat ki Te re sy lub Od -

ro wą ża, skrę ca my na jezd nię
na spo koj nej Po ża ro wej i tra fia my
zno wu na ze psu tą win dę, na któ -
rej i tak na kle jo ny jest za kaz
wpro wa dza nia ro we rów. Tu ta kże
sta je my się na mo ment wiel błą -
dem. Na szczę ście scho dy nie są
dłu gie i już po chwi li… zga dza się,
sto ja ków brak. Czy kie dyś bę dą?

– Na sta cjach To ruń ska i Pra ga
w tym ro ku jesz cze sto ja ków nie
za pla no wa no – mó wi Mi ro sław
Sie mie niec, rzecz nik PKP Pol -
skich Li nii Ko le jo wych. Nie do -
wia du je my się nie ste ty, czy w któ -
rym kol wiek ro ku za pla no wa no.

Mo że bę dą w przy szłym, mo że
wca le. War to przy po mnieć, że
obie sta cje by ły re mon to wa ne za -
le d wie pięć lat te mu. Ko le ja rze
nie za dba li jed nak wte dy o przy -
sto so wa nie ich dla ro we rzy stów
i nie peł no spraw nych. Za mi liar dy
z Unii spar ta czy li ro bo tę.

DG
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Bike&Ride na Bródnie

Z rowerem na grzbiecie
� Zarówno władze Warszawy, jak i PKP Polskie Linie
Kolejowe twierdzą, że system B+R jest świetnym
rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, ale
na Bródnie nie widać żadnych postępów w jego wdrażaniu.

Autorka jest radną dzielnicy Targówek (PiS)



Na Za ci szu zbie ra nie pod pi sów
dla wspól nej spra wy ma wie lo let nią
tra dy cję. Ta kże i tym ra zem miesz -
kań cy nie za wie dli! Z li sty pod pi -
sów wy ni ka, że na Za ci szu i El sne -
ro wie nie ma chy ba uli cy, z któ rej
choć jed na oso ba nie opa trzy ła by
tej ak cji swo im na zwi skiem! Po par -
cie de kla ro wa li ucznio wie, na uczy -
cie le, oso by star sze i młod sze. Ka -
żdy kto ko rzy sta z tej li nii.

– Do klu czo we go miej sca, ja -
kim jest plac Ban ko wy, po zmia -
nie nic z Za ci sza nie bę dzie jeź -
dzić, a prze sia da nie się do cze go -
kol wiek gra ni czy z cu dem – mó -
wi ła pa ni Agniesz ka.

Ten ar gu ment po wta rzał się
naj czę ściej. Z Za ci sza jeź dzi my
na dru gą stro nę Wi sły i do pie ro
wte dy prze sia da my się – do me -
tra, au to bu su czy tram wa ju. Wła -
śnie li nią 512, z Ban ko we go, wie -
le osób wra ca do do mu.

By ły też in ne ar gu men ty.
– Pod je żdża jąc na Za ci sze, au to -
bus jest pu ściut ki. Oso by star sze,
ko bie ty w cią ży mo gą so bie spo -
koj nie wsiąść i usiąść – ar gu men -
to wał pan Ra fał.

War to za uwa żyć, że za nim
miesz kań cy wsią dą do au to bu su,
mu szą prze cież po ko nać znacz ny
od ci nek dro gi z do mu na przy sta -

nek na wła snych no gach. Osie dle
jest roz le głe. Miesz kań com Za ci -
sza nie trze ba te go tłu ma czyć, to
na sza co dzien ność. Au to bus jeź -
dzi je dy nie uli ca mi Ro lan da, Co -
dzien ną i Mło dzień czą.

Choć po li kwi da cji pę tli na uli -
cy Co dzien nej wy dłu żył się czas
prze ja du li nii 512, zy ska li miesz -
kań cy do mów przy cen trum me -
dycz nym Enel -Med. Za miast pę -
dzić co ra no na pę tlę na Troc ką,
ma ją au to bus w naj bli ższej oko li -
cy. Miesz kań cy tej czę ści Za ci sza
uzy ska ne nie daw no po łą cze nie
do Śród mie ścia bar dzo chcą za -
cho wać.

Gdzie zbie ra li śmy?
Cen tral nym punk tem by ła re -

stau ra cja „Za pę tlo na”, po nad to
spo ty ka li śmy się na pchlim tar gu,
przy Do mu Kul tu ry „Za ci sze”,
przy skle pie spo żyw czym na Co -
dzien nej, na El sne ro wie – obok
ABC przy ul. Tar no gór skiej i przy
ul. Ra dzy miń skiej 192, przy chod -
ni przy Tu życ kiej, przed ko ścio -
łem Świę tej Ro dzi ny, na przy stan -

ku au to bu so wym na ro gu Ra dzy -
miń skiej i Mło dzień czej, w sa lo -
nie ko sme tycz nym Bo ni ta Na -
il&Be au ty oraz wśród zna jo mych
i są sia dów.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia skła -
dam oso bom, któ re oso bi ście za -
an ga żo wa ły się w zbie ra nie pod -
pi sów, czy li Do ro cie Ko ziel skiej
z osie dla na Wy spo wej, Alek san -
drze Do brzyń skiej z El sne ro wa,
Zu zan nie Ma ko wiec kiej z Za ci -
sza III, Mag dzie Ter cjak oraz
Elżbie cie Cie ślak i na szym lo kal -
nym przed się bior com.

Zło żo ne pod pi sy tra fi ły do pa ni
pre zy dent i Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, skąd bę dzie my ocze -
ki wać po zy tyw nej od po wie dzi.
Głos miesz kań ców wy ra żo ny w tej
for mie to praw dzi we i re al ne kon -
sul ta cje spo łecz ne, fak tycz nie

prze pro wa dzo ne wśród za ci szań -
skiej spo łecz no ści. W prze ci wień -
stwie do tych sprzed mie sią ca fir -
mo wa nych przez ZTM, gdzie kil -
ka osób wy ra zi ło swą dez apro ba -
tę, a Za rząd Trans por tu Miej skie -
go uznał, że to za ma ło, aby zmie -
niać ich pla ny. Głos miesz kań ców
wy ra żo ny pod pi sa mi, to też wy -
znacz nik dla władz dziel ni cy,

do któ rych rów nież skie ro wa łem
wnio sek o po par cie.

Ję drzej Ku now ski
www.ku now ski.waw.pl

je drzej@ku now ski.waw.pl
kom. 600–735–671

„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. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach od 22 października do 5 listopada.
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Chcemy jeździć 512 do centrum!
� Dokładnie 1714 podpisów za zachowaniem linii 512 z Zacisza do centrum trafiło do gabinetu Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Wielka akcja zbierania podpisów, zainicjowana na łamach „Echa”, przyniosła imponujące efekty.

Autor jest radnym dzielnicy Targówek (PO),
społecznikiem, instruktorem ZHP, wychowawcą
młodzieży. W latach 2010–2014 przewodniczący

komisji rewizyjnej rady dzielnicy, 2006–2010
wiceprzewodniczący rady dzielnicy, 1998–2002

– najmłodszy radny Targówka.

Do kluczowego
miejsca, jakim jest plac
Bankowy, po zmianie nic
z Zacisza nie będzie
jeździć, a przesiadanie się
do czegokolwiek
graniczy z cudem – mówi
mieszkanka Zacisza.



DOM SPRZEDAM
·Sprzedam piękny DOM 275 m2 z pełnym
wyposażeniem, gotowy do zamieszkania, działka
860 m2 cena 1.580.000 ZŁ tel. 602-284-378

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin –
keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal –
tel. 511-486-484

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

·CZYSZCZENIE RAJNBOWEM DYWANÓW,
TAPICERKI DEZYNFEKCJA 605 – 325-849

KKOOMMPPUUTTEERROOPPIISSAANNIIEE  –– 669911--770077--332277

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486

PPrraawwoo  jjaazzddyy,,  śśwwiiaaddeeccttwwaa  ww 1144  ddnnii  bbeezz  eeggzzaammiinnóóww
–– bbiiuurrooddookkuummeenntt@ggmmaaiill..ccoomm

·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·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
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660

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

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

FINANSE
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYS. TEL. 602-245-498
·EKSPRES GOTÓWKOWY! POŻYCZYMY DO
25.000 ZŁ! TEL. 602-245- 498

ZDROWIE I URODA

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń  

550044--449988--448888!!

PPRROOTTEEZZYY  eellaassttyycczznnee..  DDoojjaazzdd  ddoo  kklliieennttaa..
666666--771144--557744

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

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

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

KURSY, SZKOLENIA
·Angielski egzaminy fachowo. tel. 510-490-071

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

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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Bu do wa me tra nie tyl ko bez po -
śred nio wpły wa na po pra wę or ga -
ni za cji trans por tu pu blicz ne go
w mie ście, ale ta kże sta je się
ogrom ną szan są dla zmia ny prze -
strze ni wo kół sta cji. Ja ta ką szan sę
upa tru ję dla re wi ta li za cji ul. Kon -
dra to wi cza, któ ra z ra cji po ło że nia
geo gra ficz ne go jest osią lo kal ne go
cen trum dziel ni cy. Nie ste ty z bie -
giem lat sta ła się uli cą tran zy to wą,
a prze strzeń za pla no wa na pier -
wot nie dla lu dzi zo sta ła zdo mi no -
wa na przez sa mo cho dy. Ka żdy,
kto choć raz spa ce ro wał wzdłuż
tej uli cy, do brze wie, że na pra wie
ca łej jej dłu go ści jest to cią gły sla -
lom po mię dzy sa mo cho da mi par -
ku ją cy mi nie ma lże pod drzwia mi
skle pów, przy chod ni czy re stau ra -
cji. Ogrom nym za gro że niem,
szcze gól nie dla dzie ci i osób star -
szych, są prze je żdża ją ce przez
chod ni ki au ta.

Wca le nie ła twiej ma ją ro we rzy -
ści, któ rzy chcie li by do trzeć

do wspo mnia nych pa wi lo nów
han dlo wych, ga stro no micz nych,
przy chod ni, pocz ty itp. Bie gną ca
wzdłuż Kon dra to wi cza dro ga ro -
we ro wa peł na jest nie bez piecz -
nych ko li zyj nych skrzy żo wań z ru -
chem pie szym, al ter na tyw na zaś
prze bie ga wzdłuż par ku – czy li do -
kład nie po dru giej stro nie jezd ni.

Co mo żna zro bić?
Ma rzy mi się, by ul. Kon dra to -

wi cza sta ła się miej scem co dzien -
nych spo tkań miesz kań ców. Lo -
kal nym cen trum dziel ni cy – jej
wi zy tów ką.

Uli ca jest na ty le sze ro ka, że
mo żna by ją za pro jek to wać w no -
wy spo sób, roz gra ni cza jąc prze -
strzeń dla ru chu pie sze go i ro we -
ro we go od sa mo cho do we go. Par -
kin gi prze nieść choć by na pas zie -
le ni roz gra ni cza ją cy ruch w prze -
ciw nych kie run kach al bo zor ga ni -
zo wać je wzdłuż uli cy. Kon dra to -
wi cza nie mu si peł nić prze cież

funk cji tran zy to wych. Rów no le gle
do niej prze bie ga Tra sa To ruń ska
a w przy szło ści rów nież Tra sa Mo -
stu Kra siń skie go. Bu do wa II li nii
me tra wy da je się re al ną szan są
na re ali za cję te go ma rze nia.

Dla wy pra co wa nia wi zji dla
Kon dra to wi cza nad szedł ide al ny
mo ment, je ste śmy bo wiem na po -
cząt ku dro gi pro jek to wej. W do -
ku men ta cji zo sta nie okre ślo ny
spo sób, w ja ki wy ko naw ca ma od -
two rzyć znisz czo ną w trak cie bu -
do wy uli cę.

Pro jekt, któ ry zmie ni Bród no
Nie chcąc prze ga pić szan sy dla

pro jek tu „Kon dra to wi cza 2.1”,
po pro si łam o po moc eks per tów.

Ich en tu zjazm po zy tyw nie mnie
za sko czył. Kil ku go dzin na dys ku -
sja, w któ rej wzię li udział m.in.:
Jan Ja kiel – pre zes sto wa rzy sza -
nia SI SKOM, Ja cek Grunt Mey er
– psy cho log trans por tu (UW),
Alek san der Bu czyń ski z Zie lo ne -

go Ma zow sza, Adam Za jąc – SI -
SKOM, Mi chał Do brzań ski z In -
sty tu tu Oby wa tel skie go, Mi chał
Ha ra si mo wicz – Fo rum Roz wo ju
War sza wy, Łu kasz Pu chal ski
– peł no moc nik pre zy dent War sza -
wy ds. ko mu ni ka cji ro we ro wej
oraz sze fo wa ze spo łu ds. in fra -
struk tu ry w Dziel ni co wej Ko mi sji
Dia lo gu Spo łecz ne go na Tar gów -
ku Ka ta rzy na Gór ska -Man czen -
ko, po twier dzi ła, że choć pro jekt
nie jest ła twy, z pew no ścią bar dzo
istot ny. To pro jekt, któ ry mo że
zmie nić Bród no.

Do je go re ali za cji po trzeb na
bę dzie za pew ne ana li za ko mu ni -
ka cyj na, któ ra od po wie na py ta -
nie, jak me tro i ewen tu al ne uspo -
ko je nie ru chu na Kon dra to wi cza

wpły nie na trans port pu blicz ny
w tej oko li cy. Na stęp nie ana li za
funk cjo nal na w ob rę bie pla nu za -
go spo da ro wa nia, któ ra wska że
mo żli wo ści oraz po trze by te go
ob sza ru. Na ich pod sta wie po win -
ny zo stać prze pro wa dzo ne warsz -
ta ty pro jek to we z udzia łem

miesz kań ców, a wszel kie pro po -
zy cje roz wią zań omó wio ne w ra -
mach kon sul ta cji spo łecz nych.

Ocze ki wa nym efek tem prac
jest kon cep cja no wej Kon dra to -
wi cza oraz włą cze nie jej w pro ces
bu do wy me tra na tym ob sza rze.

Mia sto da je zie lo ne świa tło
Pod ko niec wrze śnia pod czas

kon fe ren cji „Jak II li nia me tra
zmie ni War sza wę?” wy wo ła łam
te mat pro jek tu „Kon dra to wi -
cza 2.1”. Obec ny na spo tka niu wi -
ce pre zy dent War sza wy Mi chał
Ol szew ski po twier dził otwar tość
władz mia sta na je go re ali za cję.
Po dob ne go zda nia jest Ja cek
Woj cie cho wicz, wi ce pre zy dent
War sza wy od po wie dzial ny za in -
fra struk tu rę. Za de kla ro wał czyn -
ny udział w pro jek cie i obec nie
ana li zu je wraz z pod le gły mi biu -
ra mi mo żli wość ogło sze nia kon -
kur su na kon cep cję dla te go ob -
sza ru. Do brym roz wią za niem by -
ło by wy pra co wy wa nie jej wspól -
nie: przez eks per tów, spo łecz ni -
ków, miesz kań ców i de cy den tów.
Mam na dzie ję, że już na po cząt ku
przy szłe go ro ku bę dzie my mo gli
wspól nie nad tym pra co wać,
a wcze śniej ta kże nad oto cze niem
sta cji me tra Troc ka, do cze go już
dziś Pań stwa za chę cam.

Iwo na Wu ja styk

Budujemy metro, przemodelujmy Kondratowicza!
� Decyzja o budowie II linii metra na Targówek była, moim zdaniem, jedną z najbardziej kluczowych dla rozwoju dzielnicy w ostatnich latach.
Tym bardziej, że rozważana była alternatywa trasy na Białołękę z wyłączeniem stacji końcowej na Bródno (przy ul. Rembielińskiej).

Marzy mi się,
by ul. Kondratowicza
stała się miejscem
codziennych spotkań
mieszkańców. Lokalnym
centrum dzielnicy – jej
wizytówką.

Autorka jest radną m.st. Warszawy,
członkiem Komisji Infrastruktury i Inwestycji

i.wujastyk@wp.pl



ZNAMY TARGÓWEK, 
ROZUMIEMY MIESZKAŃCÓW TARGÓWKA

AN NA UZDOW SKA
Mam 36 lat. Z wy kształ ce nia je stem eko no mist ką. Z za wo du pra cow ni kiem ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej. Je stem Prze wod ni czą cą War szaw skiej Plat for my Pro gra mo -

wej Fo rum Rów nych Szans i Praw Ko biet, pra cu ję na rzecz rów no ści ko biet i mę żczyzn we wszyst kich dzie dzi nach ży cia, prze ciw dzia ła nia prze mo cy, zwal cza nia ste reo -
ty pów oraz więk szej ak ty wi za cji ko biet. 

Z Tar gów kiem je stem zwią za na od dzie ciń stwa. Z pro ble ma mi na szej dziel ni cy spo ty kam się na co dzień. Do sko na le wiem jak wa żne są miej sca
w żłob kach czy przed szko lach dla na szych po ciech. Wiem jak trud no jest się po ru szać mat ce z wóz kiem czy oso bie star szej po dro dze, na któ rej nie
ma chod ni ka. Nie zga dzam się z li kwi da cja lo kal nych ba zar ków. Chcia ła bym ta kie go wy ko rzy sta nia prze strze ni pu blicz nej, aby w więk szym stop niu
słu ży ła na szym miesz kań com. Ław ki, ha ma ki, sto ły pik ni ko we, al ta ny, le ża ki, a ta kże pla ce za baw, lo do wi ska, ska te par ki mo gą za chę cić do ak tyw ne go
spę dza nia cza su za rów no mło dych, jak i star szych miesz kań ców.

WI TOLD HA RA SIM
Z wy kształ ce nia je stem in ży nie rem bu dow la nym. Miesz kam na Tar gów ku od 30 lat. W swo im ży ciu by łem rów nież pre zy den tem Sie dlec. Ak tu al nie

je stem prze wod ni czą cym Ra dy Osie dla Tar gó wek i człon kiem Ra dy Nad zor czej RSM „Pra ga” - trzecią kadencję. Przewodniczę oddziałowi rejonowemu
PZERiI.Uwielbiam grać na akordeonie. 

Ja ko czte ro krot ny rad ny na szej dziel ni cy przy czy ni łem się do kil ku zna czą cych osią gnięć w roz wo ju Tar gów ka, wy mie nię tyl ko nie któ re: Ron do Ża -
ba, Park Wie cha z uję ciem wo dy oli go ceń skiej, ha le spor to we, ba se ny przy ul. Ła bi szyń skiej i Bal ko no wej. 

Ja ko przy szły rad ny chcę na dal dbać o lu dzi star szych oraz wspie rać mło dych i dzie lić się z Wszyst ki mi mo im bo ga tym do świad cze niem za wo do -
wym i sa mo rzą do wym. Dal szy zrów no wa żo ny roz wój Tar gów ka, lep szą ko mu ni ka cję (w tym II li nia me tra) oraz zmniej sze nie ucią żli wo ści i za gro żeń
śro do wi ska, to ta kże mo je prio ry te ty. 

LE SZEK SZU LA KOW SKI
Uro dzi łem się 57 lat te mu w Po zna niu i, ze wzglę du na za wód mo ich ro dzi ców, dzie ciń stwo spę dzi łem w Ob ser wa to rium Astro no micz nym. W 1975 r.

ukoń czy łem XIII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Lu dwi ka Wa ryń skie go - obec nie im. Li sa Ku li przy ul. Oszmiań skiej. Od dzie ciń stwa mo ją wiel ką pa sją
by ła mo to ry za cja. W 1979 ro ku zro bi łem Świa dec two Ra cjo na li za cji – ulep sza jąc roz rusz ni ki sa mo cho do we. W 1985 na Bród nie otwo rzy łem swój
warsz tat sa mo cho do wy, któ ry pro wa dzę nieprze rwa nie do dnia dzi siej sze go pod na zwą Au to -usłu ga, przy ul. Kra ku sa 7. 

Ja ko miesz ka niec Tar gów ka za uwa żam wie le rze czy, któ re na le ża ło by po pra wić. Brak mo ni to rin gu po zwa la na ter ro ry zo wa nie bez bron nych miesz -
kań ców. Znik nę ły klu by osie dlo we, pia skow ni ce. Ko lej nym pro ble mem są sa mo cho dy par ku ją ce by le jak, za sta wia ją ce przej ścia. Rów nież ulicz ki osie -
dlo we są za nie dba ne, dziu ra we i brud ne. 

Za miast bu do wy pod ziem nych, pię tro wych par kin gów, bo sa mo cho dów przy by wa i bę dzie przy by wać, sta wia się ba rier ki, słup ki unie mo żli wia ją ce
prze jaz du ka ret kom po go to wia po wo du jąc za gro że nie ży cia.

MO NI KA RUT KOW SKA
Uro dzi łam się w 1973 ro ku w War sza wie. Od po nad 30 lat miesz kam na Tar gów ku. Je stem szczę śli wą żo ną i mat ką dwój ki do ro słych dzie ci. Od wie -

lu lat je stem człon kiem za rzą du Wspól no ty Miesz ka nio wej Or łow ska 2. Ak tu al nie pro wa dzę wła sną dzia łal ność go spo dar czą na te re nie na szej dziel ni -
cy. An ga żu ję się w ró żne ini cja ty wy spo łecz ne na te re nie War sza wy. 

Star tu ję do ra dy dziel ni cy, by sku tecz nie za bie gać dla na szych miesz kań ców o stwo rze nie no wych i zmo der ni zo wa nie sta rych bo isk do gry w ko szy -
ków kę i pił kę no żną, bu do wę mur ków do two rze nia graf fi ti, wy ko rzy sty wa nych rów nież do gry w te ni sa, wy bu do wa nie ska te par ku na te re nie PGR Bród -
no, prze bu do wę roz lo ko wa nych bez żad ne go pla nu par kin gów w par kin gi wie lo po zio mo we, bu do wę wzdłuż ulic za tok po sto jo wych nie zbęd nych dla
funk cjo no wa nia osie dli, roz bu do wę w par kach Wie cha i Bród now skim si łow ni ze wnętrz nych, wy dzie le nie miejsc w na szych par kach do pik ni ko wa nia
ro dzin ne go wraz z wy bu do wa niem gril li, sto łów i ła we czek be to no wych, z za ka zem wpro wa dza nia zwie rząt, aby śmy mo gli bez piecz nie roz ło żyć ko ce,
wpro wa dze nie w szko łach pod sta wo wych warsz ta tów zdro we go ży wie nia.

TADEUSZ JAWORSKI
Je stem war sza wia kiem od uro dze nia. Od pra wie 40 lat miesz kam na Bród nie. W 1990 ro ku otwo rzy łem wła sną szko łę jaz dy, któ rą pro wa dzę do dziś.

Na le żę do PZMo tu. In te re su ję się mu zy ką, mo to ry za cją i li te ra tu rą.
Ja ko rad ny mam za miar do pro wa dzić do re wi ta li za cji znisz czo nych osie dlo wych uli czek. Zda ję so bie spra wę jak wie le do zro bie nia po zo sta je dla

uła twie nia ży cia oso bom nie peł no spraw nym, dla te go też bę dę za bie gał o przy sto so wa nie prze strze ni pu blicz nej, w tym przede wszyst kim urzę dów, dla
ich po trzeb. Ja ko miesz ka niec Tar gów ka wie lo krot nie zwra ca łem uwa gę na kwe stię bez pie czeń stwa w na szej dziel ni cy. Po zmro ku na praw dę trud no
bez stra chu wyjść na uli cę, szcze gól nie oso bom star szym. Li kwi da cje ko lej nych eta tów wśród funk cjo na riu szy po li cji tyl ko po gar sza spra wę. Mię dzy
in ny mi z tych po wo dów bę dę za bie gał o mon taż ka mer. Chciał bym rów nież aby na sze dzie ci mia ły gdzie się ba wić. Pro po nu ję więc wy bu do wa nie du -
żych pla ców za baw, kil ku bo isk na ob sza rach, gdzie ich nie ma, do dat ko wych si łow ni ze wnętrz nych oraz ska te par ku.

DA RIUSZ 
KLI MA SZEW SKI

Kan dy dat do Ra dy War szawy
Mgr eko no mii, ab sol went Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni wer -

sy te tu War szaw skie go, stu dia me na dżer skie, żo na An na
in for ma tyk, syn Do mi nik przed szko lak.

Za wo do wo zaj mu je się ochro ną śro do wi ska, ak tyw ny sa -
mo rzą do wiec, współ or ga ni za tor im prez spor to wych (za pa -
sy, pił ka no żna), ak cji cha ry ta tyw nych

JA CEK 
PU ŻUK

Kan dy dat do Sej mi ku Ma zo wiec kie go
Ma 41 lat. Jest spe cja li stą ds. za rzą dza nia i sa mo -

rzą dow cem Z wy kształ ce nia jest pe da go giem ukoń czył
ta kże stu dia po dy plo mo we z za kre su za rzą dza nia
(MBA) oraz Aka de mię Za rzą dza nia Stra te gicz ne -
go.Wraz z żo ną Ka ro li ną wy cho wu je 3 let nią cór kę Iren -
kę oraz sta ra się wy cho wy wać ko ta Mru czu sia.
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