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Trasa Olszynki Grochowskiej ma
przebiegać od północnej granicy
miasta Białołęki z gminą Nieporęt,
stanowić kręgosłup komunikacyjny
wschodniej Białołęki, a dalej

na południe pełnić funkcję drugiej
obwodnicy Pragi (oprócz planowa-
nej „śródmiejskiej”) i wreszcie du-
blować Wał Miedzeszyński. Dwa
największe węzły na trasie miały

powstać z obwodnicami: trasami
S8 (Toruńską) i S2 (Południową
Obwodnicą Warszawy). Tego dru-
giego już na pewno nie będzie.

Południowa Obwodnica War-
szawy jest budowana nie przez in-
stytucję miejską, ale państwową –
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wych i Autostrad. GGDKiA pla-
nuje ją w standardzie drogi eks-
presowej, co wymusza stosunkowo
rzadkie rozmieszczenie węzłów
z innymi drogami. Na terenie
dzielnicy powstaną dwa: z Wałem
Miedzeszyńskim i Patriotów. Pla-
nowany pierwotnie węzeł z Trasą
Olszynki Grochowskiej Rada War-
szawy wykreśliła ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, zmienia-
jąc przebieg samej trasy i jej kate-
gorię na południowym odcinku.

Od planowanego mostu
Na Zaporze do Nowo-Przewodo-
wej trasa nie będzie mieć katego-
rii GP (głównej przyspieszonej),
ale G (główną) – oznacza to gę-
ściej rozmieszczone skrzyżowa-

nia i brak rozwiązań bezkolizyj-
nych. Następnie będzie skręcać
na zachód i jako ul. Nowo-Prze-
wodowa utworzy czwarty wlot
skrzyżowania Wału Miedzeszyń-
skiego z Traktem Lubelskim.

Pomiędzy Nowo-Przewodową
a S2 nie będzie już Trasy, ale ulica
Olszynki Grochowskiej o kategorii
Z (zbiorczej), przechodząca w Ta-
wułkową, czyli miejska ulica bez
połączenia z obwodnicą. W Waw-
rze słychać głosy, że rezygnacja
z przynajmniej fragmentu trasy

szybkiego ruchu, dublującej nie-
dawno poszerzony Wał Miedze-
szyński, jest jak najbardziej słuszna.

– Moim zdaniem kolejna trasa
wylotowa przecinająca Wawer nie
jest potrzebna – mówi radny Marcin
Kurpios. – W dzielnicy dominuje
zabudowa jednorodzinna a mamy
już Wał Miedzeszyński, Trakt Lubel-
ski i Patriotów. Chciałbym, żeby
w Wawrze budowało się więcej zwy-
kłych, miejskich ulic. Nasza dzielni-
ca potrzebuje więcej tkanki miej-
skiej. Nie powinna być jednym wiel-
kim węzłem tras szybkiego ruchu.
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Nie będzie węzła S2 z Trasą Olszynki
� Rada Warszawy podjęła decyzję o zmianie przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej. Planowana od wielu lat
droga szybkiego ruchu z Białołęki do Wawra nie połączy się z południową obwodnicą Warszawy.

Chciałbym,
żeby w Wawrze
budowało się więcej
zwykłych, miejskich ulic.
Nasza dzielnica
potrzebuje więcej tkanki
miejskiej. Nie powinna
być jednym wielkim
węzłem tras szybkiego
ruchu – mówi Marcin
Kurpios.

Nowoprzewodowa

Trasa Mostu Południowego

Przewodowa

Taw
ulkow

a

Liliow
a

M
ozaikowa

Bysławska

Wał Miedzeszyński



Zgodnie z projektem systemu
P+R w dzielnicy Wawer miało
powstać pięć parkingów: Wawer,

Anin, Międzylesie, Miedzeszyn
i Falenica. Dwa pierwsze już po-
wstały. W Międzylesiu Zarząd
Transportu Miejskiego został wy-

ręczony przez samorząd, budują-
cy właśnie parking, który nie bę-
dzie włączony do systemu miej-
skiego, a więc korzystanie z niego
będzie bezpłatne, ale w zamian
nie będzie monitoringu i porząd-
nego ogrodzenia. Kolejne dwa ta-
kie P+R powstają przy stacjach
Gocławek i Radość, pozostały
więc tylko Miedzeszyn i Falenica.
Ten ostatni kilka lat temu był bli-
ski realizacji, ale…

– W ramach prac przygotowaw-
czych do realizacji pojawiły się
poważne problemy administracyj-
ne oraz problemy związane
z działką, na której miał zostać
wybudowany parking – mówi
Magdalena Potocka, rzeczniczka
ZTM. – Decyzja o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego

została zaskarżona, a znaczna
część terenu należała do prywat-
nego właściciela. Obecnie nie pla-
nujemy budowy parkingu P+R
przy stacji kolejowej w Falenicy.

Najnowsze statystyki pokazują,
że w wakacje P+R w dzielnicy
cieszyły się znacznie mniejszym
zainteresowaniem niż wiosną.
Zwłaszcza parking w Aninie stra-
cił na popularności: w godzinach
szczytu w dni powszechne zapeł-
nienie przestało przekraczać 30%.
Czyżby kierowcy uznali, że w wa-
kacje ulice Warszawy są mniej za-
korkowane i postanowili pokony-
wać całą drogę do pracy samocho-
dem? Otóż… nie. Na innych par-
kingach wakacyjnego spadku albo
nie było, albo był minimalny.
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Nie będzie parkingu P+R w Falenicy
� Po informacji o otwarciu parkingów P+R przy stacjach Międzylesie, Radość
i Gocławek czytelnicy pytają o P+R Falenica. Niestety wiadomości są złe.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Zarząd Transportu Miejskiego
był przygotowany do uruchomie-
nia 142 na nowej trasie już kilka ty-
godni temu. Nowy przebieg linii był
widoczny nawet na oficjalnej mapie
ZTM, ale potem nazwy nowych
przystanków zamalowano na szaro.

W drodze z Aleksandrowa 142
zmieniło trasę już przy stacji Fale-
nica. Zamiast – jak do tej pory –
jechać Bysławską, skręca w Pa-

triotów, a następnie Przewodową
dociera do Wału Miedzeszyńskie-
go i obecnej trasy. To dobra wia-

domość dla mieszkańców Przewo-
dowej i okolic: wschodnim odcin-
kiem ulicy obecnie kursuje tyl-
ko 161, zachodni był dotąd po-
zbawiony komunikacji miejskiej.
Powstały na nim przystanki Mrą-
gowska i Dzięcioła.

Jednocześnie na swoją trasę
sprzed remontów wróciło 213. Au-
tobusy znowu jeżdżą ul. Kadetów
i zatrzymują się na przystankach
Kadetów, Sęczkowa, Poprawna,
Kadetów-Kościół i Lucerny.
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Pojawiły się
poważne problemy
administracyjne oraz
problemy związane
z działką, na której miał
zostać wybudowany
parking w Falenicy –
mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka
Zarządu Transportu
Miejskiego.

O takim
widoku

mieszkańcy
Falenicy

mogą
zapomnieć
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142 na Przewodowej,
na Kadetów 213
� Autobusy miały pojechać zachodnim odcinkiem
Przewodowej na początku października, ale samorząd
Wawra nie zdążył z budową przystanków. Ostatecznie
nowa trasa weszła w życie 3 listopada.
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Dziś władze miasta, z Hanną
Gronkiewicz-Waltz na czele, lubią
podkreślać, że wpływy ze sprzeda-
ży biletów pokrywają w Warszawie
zaledwie ok. 30% wydatków
na lokalny transport zbiorowy.
Zgodnie z tym tokiem rozumowa-
nia, czy można zatem postawić te-
zę, iż już dziś komunikacja jest
w naszym mieście w 70% bezpłat-
na? Nie, to oczywiste – koszty
funkcjonowania systemu są prze-
cież obiektywne i muszą być po-

niesione. Skąd zatem pochodzą
środki przeznaczane co roku
na pokrycie przeszło 2/3 wydat-
ków na ten cel? To równie oczywi-
ste – z naszych podatków. Samo-
rząd gospodaruje przecież głów-
nie pieniędzmi, które w różnych

formach zostały już od warszaw-
skich podatników pobrane. Zgod-
nie z przepisami prawa zaspokaja-
nie potrzeb lokalnej społeczności
w zakresie transportu zbiorowego
należy do zadań własnych gminy,
obok 21 innych wymienionych
w ustawie. To, że akurat w tym
przypadku wymagana jest dodat-
kowa odpłatność w postaci bile-
tów, jest już wyłącznie kwestią
podjętej decyzji i filozofii zarzą-
dzania miastem. To zatem całko-
wita nieprawda, że mieszkańcy fi-
nansują dziś zaledwie 30% kosz-
tów funkcjonowania transportu
zbiorowego w Warszawie. Nie, fi-
nansujemy 100% z tym, że 30%
pochodzi w tym przypadku z do-
datkowej opłaty za zakup biletu.
„Bezpłatna komunikacja”, rozu-
miana po prostu jako brak ko-
nieczności poniesienia dodatko-
wej opłaty, funkcjonuje już dziś
np. w stolicy Estonii – Tallinie, czy
w amerykańskim Baltimore.

Dla nikogo nie jest chyba żadną
nowością, ani tajemnicą, że dane
statystyczne o liczbie ludności
w Warszawie są znacząco zaniżo-
ne. Jak każda stolica, Warszawa
przyciąga nowych mieszkańców,

oferując zwłaszcza największy
w kraju rynek pracy i mogąc po-
szczycić się relatywnie niską (choć

niestety rosnącą) stopą bezrobo-
cia. Problem polega na tym, że kil-
kaset tysięcy osób, mieszkając czę-
sto całymi latami w Warszawie, nie
decyduje się tu zameldować, bo
choćby ubezpieczenie samochodu
z rejestracją rozpoczynającą się
nieco inaczej niż np. WT jest zna-
cząco tańsze. Tym, którzy potrafią
dobrze liczyć, należy więc przed-
stawić konkretną ofertę. Taką,
która w ostatecznym rozrachunku
okaże się korzystna zarówno dla
nich, jak i dla Warszawy. Jak wyni-
ka z danych warszawskiego ratu-
sza, jedna osoba deklarująca się
jako warszawski podatnik to rocz-

nie ok. 3 tys. zł więcej wpływów
do budżetu miasta. Z kolei brak
konieczności dodatkowego opła-
cania biletów komunikacji publicz-
nej może przynieść każdemu pasa-
żerowi nawet przeszło 1300 zł
oszczędności w ciągu roku. Trudno
nie zauważyć, że korzyść będzie
obopólna. Dla pełnego pokrycia
ubytków związanych z wprowadze-
niem bezpłatnej komunikacji wy-
starczy zaś przekonać do płacenia
w Warszawie podatków ok. 250
tys. osób. A przecież część prze-
wozów pozostanie płatna np. dla
turystów, czy też dla tych, którzy
finalnie nie zdecydują się zmienić
swojej podatkowej przynależności.
Co ważne, zmiana właściwego
urzędu skarbowego nie oznacza
ani wyżej wspomnianej konieczno-
ści zmiany meldunku, ani wymiany
dokumentów, ani nie wpłynie też
oczywiście na wysokość opodatko-
wania. Warto przy tym dodać, że
bezpłatna komunikacja to nie tyl-
ko pieniądze, ale zmiana całego
sposobu funkcjonowania miasta
i życia mieszkańców. To przecież

choćby mniejsze korki i czystsze
powietrze.

Nie tak dawno temu Hanna
Gronkiewicz-Waltz przy każdej
sposobności podkreślała, że we-
dług szacunków stolica traci rocz-
nie przeszło miliard złotych
w związku z tym, że kilkaset tysię-
cy osób nie płaci tu podatków.
Priorytetem miała być zmiana tej
niekorzystnej sytuacji i zachęce-
nie jak największej liczby miesz-
kańców do tego, aby powierzyli
swoje podatki miastu, w którym
przecież faktycznie żyją. Dziś pa-
ni prezydent uważa, że się po pro-
stu nie da. Nie da się nic zrobić,
nie ma sposobu, nie uda się
i już. I na tym właśnie polega pro-
blem z Hanną Gronkiewicz-
-Waltz. Bo czy potrzebny jest nam
jeszcze w Warszawie prezydent,
któremu się nie udaje i który wie
tylko tyle, że się po prostu nie da?

Tomasz Zdzikot
www.zdzikot.pl

Bezpłatna komunikacja – czy to możliwe?
� Czy komunikacja publiczna naprawdę może być bezpłatna? To jedno z najczęściej powtarzających się pytań w trwającej właśnie kampanii
samorządowej. Dyskusję w tej sprawie warto zacząć od odpowiedzi na pytanie: co to właściwie znaczy bezpłatna?

Kilkaset
tysięcy osób, mieszkając
często całymi latami
w Warszawie, nie
decyduje się tu
zameldować. Tym, którzy
potrafią dobrze liczyć,
należy więc przedstawić
konkretną ofertę.

Warto dodać,
że bezpłatna
komunikacja to nie tylko
pieniądze, ale zmiana
całego sposobu
funkcjonowania miasta
i życia mieszkańców. To
przecież choćby mniejsze
korki i czystsze powietrze.
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Autor jest radnym m.st. Warszawy, kandydatem do
sejmiku mazowieckiego z listy PiS
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Takie były zapowiedzi nowego
budżetowania unijnego. W najbli-
ższej kadencji 2014-2018 miały
wrócić najważniejsze inwestycje
praskie: most Krasińskiego,
ul. św. Wincentego, obwodnica
śródmiejska, część praska (rondo
Wiatraczna – rondo Żaba, Trasa
Tysiąclecia itd). To wszystko,

przy intensywnym programie re-
witalizacji substancji mieszkanio-
wej i podniesienia standardów cy-
wilizacyjnych Pragi Północ, Pragi
Południe i Targówka, było jak
światełko w tunelu. Nic bardziej
mylnego, bo dziś wiemy, że o to
wszystko trzeba będzie stoczyć
kolejną walkę.

Przeciwnik praskich
inwestycji?

A skąd ta wiedza – można zapy-
tać? Znowu pomogli dziennikarze.
Redaktor Jarosław Osowski, który
nie ukrywa, że jest przeciwnikiem
praskich inwestycji, albo – jak mó-
wi – zwolennikiem wyraźnego ich
ograniczenia, aby wielki ruch sa-

mochodowy z praskiej Warszawy
nie wlewał się do Śródmieścia
i Żoliborza i – wspiera rozwiąza-
nia „minimalistyczne” grup prażan
z Michałowa, części Szmulek, któ-
rym obojętne są zapchane części
Pragi z Ząbkowską i Radzymiń-
ską. W artykule „Ratusz posłuchał
prażan. Nie będzie wielkich arte-
rii” (Gazeta Wyborcza
z 21.10.2014) donosi o wielkim
sukcesie zwolenników rozwiązań
wyraźnie ograniczających inwesty-
cje po prawej stronie Warszawy.
No i mamy już przed wyborami
przeciek. Nie będzie w najbliższym
realnym terminie Trasy Tysiącle-
cia, która zbierając ruch lokalny
miała udrożnić komunikację mię-
dzy Pragami. Wini się za to PKP
i odwlekanie decyzji w sprawie
przejazdu przy ul. Kosmowskiej
(za 20-30 lat) i przesuwanie budo-
wy nowych tuneli przy Dworcu
Wschodnim.

Nie należy też spodziewać się
szybkiej realizacji obwodnicy śród-
miejskiej, części praskiej. Za auto-
rem artykułu cytuję: „rzecznik
urzędu miasta Bartosz Milczar-
czyk podtrzymał wczoraj odległy
termin budowy obwodnicy, w do-
datku tylko od ronda Wiatraczna
na Grochowie do ul. Radzymiń-
skiej – to lata 2018-2021”. Koniec
cytatu. I wszystko jasne. Nie w naj-
bliższej kadencji. Nawet realizo-
wana obecnie Trasa Świętokrzyska
jest podobno zagrożona. Walka ze
zwolennikami „dróżki”, a nie Tra-
sy jeszcze się nie skończyła i będą
wytaczane armaty i szalone pomy-
sły (ograniczenia ruchu już na wy-
budowanej ulicy Sokolej), a także
zagrożony jest najważniejszy jej
odcinek pomiędzy Kijowską a Tar-
gową. Odsyłam Państwa do lektu-
ry całego artykułu, są tam bowiem
własne pomysły redaktora i eks-
perckie, i w pewnym momencie

nie wiadomo gdzie się kończą za-
powiedzi ratusza, a gdzie zaczyna
wyobraźnia autora. Do tego pole-
cam lekturę o projektach wydawa-
nia pieniędzy unijnych tegoż auto-
ra „Miliardy z UE dla Warszawy
i Mazowsza: metro, tramwaje,
drogi” (GW 13.10.2014). Z tych
lektur wynika, ile pracy muszą
włożyć radni przyszłej kadencji
w walce o praskie inwestycje.

Co jest pewne?
Pewne jest tylko metro, ale już

opóźnione o rok, druga jezdnia
Wału Miedzeszyńskiego od Traktu
Lubelskiego do granicy miasta,
modernizacja ul. Marsa i Żołnier-
skiej i część obwodnicy śródmiej-
skiej w ograniczonej realizacji
(prawdopodobny termin powyżej).
Nie będzie III linii metra ani alter-
natywnego tramwaju na Gocław.
Moja znajoma koleżanka radna
mówi mi na pocieszenie, że będzie
budowana ulica Łodygowa na Tar-
gówku. Bardzo bym tego chciał,
tylko ja pamiętam, że przed tamty-
mi wyborami też Łodygowa była
w planie (z budżetem 80 mln)
i po wyborach z budżetu wypadła.
Oby teraz było inaczej. I stąd mój
apel, do wszystkich radnych przy-
szłej kadencji – bój się toczy o no-
wy budżet miasta, nowy budżet in-
westycji ze środków unijnych, in-
westycje z budżetu centralnego.
Miasto stać na więcej inwestycji,
a niski poziom zadłużenia, w po-
równaniu z innymi dużymi miasta-
mi, daje szansę bezpiecznego roz-
woju. Trzeba więc rozmawiać ze
wszystkimi, odłożyć wszelkie par-
tykularyzmy, żeby po naszej stro-
nie Warszawy ludziom naprawdę
żyło się lepiej.

Dariusz Klimaszewski

Autor jest doświadczonym samorządowcem, w minionych
kadencjach wieloletnim radnym Warszawy
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Wszystkie ręce na pokład, walczymy o praskie inwestycje
� Wypowiedzi polityków w warszawskim ratuszu, szczególnie te przed poprzednimi wyborami, skłaniały do dużego optymizmu. Po tragicznym
dla Pragi, Targówka i Białołęki roku 2009 ("Inwestycyjna rzeź Pragi"- słynny tytuł z "Gazety Wyborczej"), kiedy to pani prezydent skreśliła
najważniejsze inwestycje z listy Euro 2012 - wydawało się, że czeka nas inwestycyjna wiosna.

Nawet realizowana obecnie Trasa Świętokrzyska jest podobno zagrożona. Walka ze zwolennikami
"dróżki", a nie Trasy jeszcze się nie skończyła i będą wytaczane armaty i szalone pomysły
(ograniczenia ruchu już na wybudowanej ulicy Sokolej), a także zagrożony jest najważniejszy jej
odcinek pomiędzy Kijowską a Targową.

Puryści językowi nie będą za-
dowoleni, ale brak polskiego od-
powiednika na zwrot „samoob-
sługowa stacja naprawy rowerów”
sprawił, że zarówno rowerzyści,
jak i urzędnicy zaczęli używać
na ich określenie – ku radości
producenta – słowa „ibombo”.

Lokalizacja na parkingach
B+R to znacznie lepszy pomysł,
niż postawienie ibombo
przed ratuszem. Dzięki nowym
stacjom można dokonać drob-
nych napraw po powrocie SKM-
-ką z pracy, gdy odbierając rower
zorientujemy się, że zeszło po-
wietrze albo zauważymy luźną
śrubę. Imbombo w Wawrze bę-
dzie przybywać. Gdzie powinny
znaleźć się kolejne?

DG

Dwie nowe stacje ibombo
� Do samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która
stanęła niedawno przed ratuszem, dołączyły dwie kolejne.
Można je znaleźć na parkingach bike&ride Wawer i Anin.



W Warszawie trwa skok cywilizacyjny
� Rozmowa z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Czy jest Pani zadowolona
z ośmiu lat swoich rządów w War-
szawie?

Miasto i spółki miejskie zainwe-
stowały w stolicy 25 mld zł. Do te-
go trzeba doliczyć 9 mld, które za-
inwestował rząd. W porównaniu
z wcześniejszymi latami, te kwoty
są naprawdę imponujące i chyba
zdecydowana większość mieszkań-
ców to odczuła. Kiedy zostałam
prezydentem, musiałam ratować
po poprzednikach zrealizowanie
takich inwestycji, jak oczyszczalnia
ścieków Czajka i spalarnia na jej
terenie, a także most Skłodow-
skiej-Curie. Udało się i dzięki temu
Warszawa nie musi płacić ogrom-
nych kar a mieszkańcy Białołęki
nie stoją w gigantycznych korkach.

Zbudowaliśmy lub zmodernizowa-
liśmy wiele dróg. Budujemy nowe
linie tramwajowe. W grudniu
otwieramy centralny odcinek II li-
nii metra. To skok cywilizacyjny dla
miasta.

Wspomniała Pani o kwotach
zainwestowanych w Warszawie.
Wielu specjalistów zarzuca wła-
dzom miasta, że nasze metro na-
leży do najdroższych w Europie
i że za te same pieniądze można
było zrobić znacznie więcej.

Gdyby tak było, to Unia Euro-
pejska nie dałaby na ten cel pie-
niędzy. Nasz wniosek o dofinanso-
wanie przeszedł w Europie przez
niejeden zespół sprawdzający jego
zasadność, także pod kątem kosz-

tów, a te wynikają z warunków
geologicznych a także zaprojekto-
wania m.in. dwóch bardzo dużych
stacji przesiadkowych – Stadion
i Świętokrzyska. Nasze metro jest
tańsze niż w Paryżu czy Marsylii.

Inny zarzut dość często podno-
szony to kwestia kolejności inwe-
stowania. Metro jest inwestycją
„wysysającą” budżet miasta bar-
dzo dotkliwie. Wielu specjalistów
twierdzi, że znacznie lepszy efekt
osiągnęlibyśmy za mniejsze pie-
niądze i szybciej, gdybyśmy
w pierwszej kolejności postawili
na rozwój Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Na istniejących w Warsza-
wie torach kolejowych, w dużej
mierze słabo używanych, można
stworzyć jeden z najlepszych
w Europie systemów naziemnej
kolei. Mało które miasto ma ob-
wodnicę kolejową. My mamy ją
od czasów carskich i wciąż jej nie
używamy!

Najbardziej rozwinięte miasta
organizują swój system komuni-
kacyjny zarówno w oparciu o me-
tro, jak i kolej. W swoim pierw-
szym programie zapowiedziałam
realizację takiego właśnie planu.
Ale każdy środek transportu od-
grywa swoją, ważną rolę w całym
systemie. Metro budujemy w rejo-
nach najsilniej zurbanizowanych
i pozbawionych silnego, wydajne-
go transportu szynowego – dzięki
temu przewozi ono już dzisiaj pół
miliona pasażerów dziennie. Tory

kolejowe są znacznie bardziej od-
dalone od osiedli, przez co popu-
larność SKM jest niższa. Niemniej
jednak nie oznacza to, że rezygnu-
jemy z jej rozwoju. Na początku
mojej kadencji była jedna linia,
dziś są cztery. Kupiliśmy 28 no-
wych wagonów. Kolej w końcu za-
częła odgrywać ważną rolę
w transporcie.

To mało. Częstotliwość pocią-
gów wciąż jest niesatysfakcjonują-
ca.

Pamiętajmy, że linie kolejowe
mają swoje ograniczenia. W wielu
przypadkach nie możemy zwięk-
szać częstotliwości z uwagi
na przeciążenia linii. Wynika to
z konieczności dzielenia torów,

pomiędzy pociągi regionalne, da-
lekobieżne i towarowe.

Dodatkowo mamy ograniczenia
wynikające z kolizji z drogami
– na przykład dopóki na linii
otwockiej nie zostaną zbudowane
tunele, to pociągi nie mogą jeździć
częściej, bo faktycznie podzieliłyby
dzielnicę Wawer na dwie części.
Z kolei na linii legionowskiej nie
ma już żadnych ograniczeń, bo zo-
stały ostatnio wybudowane wia-
dukty. Teraz chcemy zająć się linia-
mi obwodowymi na granicy Woli
i Bemowa oraz w centrum Woli,
które nie są wykorzystywane pra-
wie wcale.

Na Woli i Bemowie będziemy
budować metro – analizy komuni-
kacyjne i doświadczenia innych
państw UE przemawiają na ko-
rzyść metra, głównie z uwagi
na szybkie połączenie z centrum
miasta. Ale w tym samym czasie
chcemy wspólnie z PKP PLK nie
tylko zrealizować nowe przystanki,
ale również dobrze je połączyć
z planowaną siecią metra. Gotowy
jest już projekt listu intencyjnego
w tych sprawach. Do tego docho-
dzi planowany zakup nowego ta-
boru kolejowego.

Zmieńmy temat. Kampania wy-
borcza przebiega pod znakiem
nierozwiązanego problemu śmie-
ciowego. MPO i inne firmy słabo
radzą sobie z wywożeniem odpa-
dów. Mieszkańcy mają mnóstwo
uwag i pretensji, a wysypisko
w Radiowie, które miało być likwi-
dowane, znów jest używane po-
nadnormatywnie i śmierdzi na ca-
łą okolicę, zaś władze miasta zby-
wają mieszkańców – taka jest opi-
nia na Bemowie i Bielanach.

Na początku mieliśmy 400 in-
terwencji dziennie, dziś już tylko
niecałe 50. Wprowadzenie ustawy
to jest ogromna zmiana i za wcze-
śnie jest na całościową ocenę. Po-
czątek był bardzo trudny i nadal
nie jest łatwo, ale zarówno my,
jak i firmy podejmują mnóstwo
działań, żeby poprawić jakość
i terminowość odbioru odpadów.
Mieszkańcy muszą wszelkie uwagi
zgłaszać, dzięki temu możemy
na bieżąco reagować.

A Radiowo?
Jestem po rozmowach z mini-

strem środowiska. W ciągu trzech
do pięciu lat zostanie rozbudowa-
na spalarnia na Targówku. Obec-
nie jest ona wniesiona do majątku
MPO i przedsiębiorstwo to ma ją
rozbudować za pieniądze z UE.
Zanim to nastąpi będziemy
zmniejszali uciążliwość wysypiska
w Radiowie. MPO kupiło teren
w gminie Zielonka i tam mam za-
miar zorganizować wysypisko.

Nie ma jeszcze pozwolenia
na budowę tego wysypiska. Mogą
minąć kolejne lata, zanim ono
powstanie.

Jest już decyzja środowiskowa,
a proszę mi wierzyć, że uzyskanie

jej jest znacznie trudniejsze, niż
samo pozwolenie na budowę.
Oczywiście liczymy się z opóźnie-
niami i dlatego rozważamy inne
warianty.

Jakie?
Prowadzimy rozmowy w spra-

wie przyjęcia części warszawskich
odpadów przez inne wysypiska.
Zgodnie z umową z mieszkańca-
mi, pod koniec roku przedstawi-
my mieszkańcom Bielan „mapę
drogową” z konkretnymi termina-
mi działań, jakie będą podjęte
w sprawie zmniejszania uciążliwo-
ści i docelowo zamknięcia wysypi-
ska w Radiowie.

Co z przeciwdziałaniem konse-
kwencjom dekretu Bieruta? Czy
miasto nadal będzie bezradne wo-
bec roszczeń?

Już w 2013 roku złożyliśmy
w Sejmie projekt specjalnej usta-
wy, która rozwiązałaby ten pro-
blem całościowo. Jednak koszty
jej przyjęcia mogłyby kosztować
Skarb Państwa nawet 27 mld zł,
więc póki co nie ma zgody mini-
stra finansów na nowe przepisy.
Musimy więc działać inaczej.
Przygotowaliśmy propozycje
zmian w ustawie o gospodarce
nieruchomościami. Po pierwsze
chcemy mieć prawo pierwokupu
roszczeń, a po drugie wprowadzić

kilka przepisów, które uniemożli-
wiałyby wchodzenie w prawa wła-
ściciela, który od dawna nie żyje.
Udało nam się też uzyskać 600
mln zł z krajowego funduszu re-
prywatyzacyjnego (po 200 mln
na rok począwszy od 2014), z któ-
rego Warszawa nie mogła wcze-
śniej korzystać.

Proszę w skrócie powiedzieć
coś o planach na najbliższe cztery
lata?

Zależy mi na tym, aby jakość
życia w Warszawie podnosiła się
dalej w tak szybkim tempie, dlate-
go plany na kolejną kadencję są
bardzo ambitne. Kontynuujemy
budowę metra. Zbudujemy ob-
wodnicę śródmiejską, odda-
my 2500 miejsc w żłobkach, 4500
w przedszkolach, 7000 w szko-
łach. Zbudujemy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Szpitale Wolski,
Bielański i Praski zostaną grun-
townie zmodernizowane. Powsta-
nie 200 km nowych ścieżek rowe-
rowych, wydamy 3 mld zł na tabor
komunikacji miejskiej, TBS-y
zbudują na działkach miej-
skich 1100 nowych mieszkań
na wynajem dla osób bez zdolno-
ści kredytowej, zajmą się też rewi-
talizacją starych kamienic.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Metro budujemy w rejonach najsilniej zurbanizowanych i pozba-
wionych silnego, wydajnego transportu szynowego.
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Na początku mieliśmy 400 interwencji dziennie, dziś już tylko 50.
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Szpitale: Wolski, Bielański i Praski zostaną zmodernizowane.
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Strabag wycenił swoje prace
na 87,5 mln zł, co jest kwotą ni-
ższą, niż zakładali drogowcy.

Umowa zakłada, że w ciągu
dwóch lat powstanie prze-
jazd pod torami w ciągu

u l i c
Z w o -
l e ń -
s k i e j
i Żegańskiej – ma być gotowy
do końca 2016 roku.

Tunel ma pozwolić nie tylko
na bezkolizyjne przekraczanie li-
nii kolejowej przez samochody,
ale też przez pieszych. I choć nie
brakuje krytyków takiego rozwią-

zania – obecnie z rzadka budowa-
ne są podziemne przejścia dla
pieszych, ZMID przekonuje, że
sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że
ma uzasadnienie. Chodzi bowiem
o to, by piechurzy mogli bezpiecz-

nie pokonać tory, a gdyby
nie tunel, musiałaby po-
wstać kładka nad szynami,
a to niepotrzebnie podnio-
słoby koszty.

Linia otwocka biegnie
przez dzielnicę dzieląc Wa-
wer de facto na pół. Każdo-
razowy przejazd pociągu
powoduje zakorkowanie
okolic przejazdów kolejo-
wych. Jest szansa, że za dwa

lata to się zmieni, tym bardziej że
wiadukt ma być częścią większej
przebudowy, bo modernizacji zo-
staną poddane także Żegańska
i Zwoleńska – na łącznej długości
ponad 800 metrów.

(wt)

Strabag zbuduje tunel
� Wykonawcą prac przy międzyleskim tunelu będzie
Strabag. Pod koniec października Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych podpisał z firmą umowę
na budowę tunelu dla samochodów wraz z przejściem
pod torami dla pieszych.

Na niektórych
zabudowanych
działkach woda
w sezonie sięga pół
metra,
a na niezabudowanych
w zagłębieniach porobiły
się jeziorka.

Umowa
zakłada, że w ciągu
dwóch lat powstanie
przejazd pod torami
w ciągu ulic Zwoleńskiej
i Żegańskiej – ma być
gotowy do końca 2016
roku.

Ogromne kałuże po każdym deszczu
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetycz-
ne różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

7-8.XI, 10-21.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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-72010

Do spraw ne go dzia ła nia sys te -
mu bi ke&ri de po trze ba dwóch
ele men tów: in fra struk tu ry dro go -
wej i miejsc do przy pię cia ro we -
rów. Zwrot „in fra struk tu ra dro -
go wa” nie mu si ozna czać w tym
wy pad ku osob nej dro gi ro we ro -
wej: mo gą to być pa sy ro we ro we
na jezd ni, stre fy za miesz ka nia lub
Tem po 30 (z fi zycz nym ogra ni cze -
niem pręd ko ści do 30 km/h).
Rów nież „miej sce do przy pię cia
ro we ru” to nie ko niecz nie sto jak,
bo mo że nim być do wol na la tar -

nia al bo ba rier ka. W sy tu acji ide -
al nej ro we rzy ści ma ją jed nak
do dys po zy cji sto ja ki w kształ cie
od wró co nej li te ry U, usta wio ne
na ogro dzo nym i mo ni to ro wa nym
te re nie.

W dziel ni cy Wa wer wzo ro we
par kin gi są dwa: przy sta cjach
Wa wer i Anin. Pierw szy mie -
ści 146 ro we rów, dru gi 60. Na po -

zo sta łych sta cjach par kin gów nie
ma, ale dla ro we rzy stów nie sta -
no wi to pro ble mu. Wy star czą ba -
rier ki.

A co z in fra struk tu rą dro go wą?
Uli ce po przecz ne do Szpo tań -
skie go i Pa trio tów, któ ry mi ro we -
rzy ści do je żdża ją na sta cje ko le jo -
we, są po zba wio ne dróg ro we ro -
wych, jak i ogól nie nie przy ja zne
ro we rom ze wzglę du na pę dzą ce
sa mo cho dy. Z jed nym chlub nym
wy jąt kiem: Pan ny Wod nej,
na któ rej otwar to nie daw no do -
brą dro gę ro we ro wą, umo żli wia -
ją cą do jazd do sta cji Ra dość.

Pla ny roz wo ju in fra struk tu ry
ro we ro wej w dziel ni cy Wa wer
zda ją się iść do kład nie w od wrot -
nym kie run ku, niż de kla ro wa ne
przez wła dze War sza wy po par cie
dla sys te mu bi ke&ri de. Bo jak
ina czej wy tłu ma czyć fakt, że
do 2020 r. je dy na no wa dro ga ro -
we ro wa (je śli nie li czyć pla no wa -
nej na Cze cha, któ ra bar dziej
przy da się tu ry stom i miesz kań -
com We so łej niż Waw ra, oraz
przed łu że nia dro gi na Wa le Mie -
dze szyń skim) ma po wstać na…
Pa trio tów. Czy li za miast wy god -
nie i bez piecz nie do je chać na sta -
cję, bę dzie my mo gli wy god nie,
bez piecz nie i w ha ła sie z jezd ni
je chać… wzdłuż to rów.

DG

Rowerem wzdłuż torów?
� Bike&ride to prawdopodobnie najbardziej ekologiczny
system transportu, jaki wymyślono: dojeżdżamy rowerem
do stacji kolejowej, zostawiamy rower i jedziemy dalej
po szynach. Jak sprawdza się w Wawrze?

Plany rozwoju
infrastruktury rowerowej
w dzielnicy Wawer zdają
się iść dokładnie
w odwrotnym kierunku,
niż deklarowane przez
władze Warszawy
poparcie dla systemu
bike&ride.

Drogi rowerowe w Wawrze są w większości bezużyteczne

– Pa na na zwi sko zna la złem
na li ście kan dy da tów do sej mi ku
ma zo wiec kie go.

– Je stem ro do wi tym war sza wia -
ni nem, znam więc to mia sto
od dzie siąt ków lat. A Ma zow sze
po zna łem do kład nie pro wa dząc
kam pa nię wy bor czą żo ny – Jo lan -
ty Szy ma nek -De resz, któ ra dwu -
krot nie zo sta ła po słan ką do Sej -
mu z te go wła śnie re gio nu.

– Bez par tyj ny, na li ście SLD?
Dla cze go?

– Od po wiedź jest pro sta. Wy -
da je mi się, że SLD, po okre sie
prze sto ju, jest zno wu par tią bę dą -

cą naj bli żej lu dzi, naj bar dziej ro -
zu mie ją cą ich pro ble my i na dzie -
je. Do udzia łu w wy bo rach za chę -
cił mnie świet ny dzia łacz SLD –
Ja cek Pu żuk.

– Co Pan ofe ru je Ma zow szu?
– Chce mnie Pan, re dak to rze,

za chę cić do fe sti wa lu obiet nic?
Nic z te go. Nie za mie rzam obie cy -
wać, za mie rzam dzia łać, za mie -
rzam pa trzeć na rę ce tym, któ rzy
dys po nu ją pie niędz mi na roz wój
jed ne go z naj pięk niej szych re gio -
nów Pol ski. Ale za mie rzam ta kże
– ko rzy sta jąc z me go do świad cze -
nia – pod po wia dać im gdzie i w co

in we sto wać. Tak, aby po ży tek z te -
go od czuł ka żdy miesz ka niec Ma -
zow sza. Wa żną kwe stią bę dzie
więc wy ko rzy sta nie fun du szy eu -
ro pej skich. Choć by na tak za nie -
dba ne dzie dzi ny jak trans port,
słu żba zdro wia, czy wresz cie kul -
tu ra.

– Li sta po trzeb jest dłu ga…
– A pie nię dzy, jak to by wa, za -

wsze za ma ło. Cho dzi więc o ich
ra cjo nal ne wy da wa nie.

Bę dę wspie rać oso by przed się -
bior cze, za rad ne, am bit ne. Zaw -
sze mo gą na mnie li czyć dzia ła cze
sa mo rzą do wi, bo prze cież – niech
to nie brzmi jak slo gan, ale ja ko
nor mal na praw da – Rzecz po spo -
li ta po win na na le żeć do oby wa te -
li. I to oni po win ni po dej mo wać
jak naj wię cej de cy zji we wła snych
spra wach.

Dla te go nie na mó wi mnie Pan
do two rze nia dziś pro gra mów
ode rwa nych od rze czy wi sto ści,
prze zna czo nych wy łącz nie
na kam pa nię wy bor czą.

Pro gram mu si po wsta wać w od -
po wie dzi na rze czy wi ste po trze by.
Ofe ru ję miesz kań com Ma zow sza
swo je do świad cze nie za wo do we
i ży cio we, pro po nu jąc wspól ną
pra cę, wspól ne ini cja ty wy, wspól -
ne my śle nie o na szym re gio nie.

Mam na dzie ję, że ta ki spo sób
my śle nia, a w przy szło ści dzia ła -
nia, przy pad nie wy bor com do gu -
stu.

Roz ma wiał JP

Proponuję wspólne
myślenie o naszym regionie
� Rozmowa z Pawłem Dereszem, kandydatem do sejmiku wojewódzkiego z listy SLD.



reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 11

„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 5 do 19 listopada.

Niedziela 9 li sto pa da bę dzie
dniem otwar tym na II li nii me tra.

W godz. 10–18 otwar te bę dą
wszyst kie sta cje no wej li nii.
Wstęp bę dzie wol ny, nie są ko -
niecz ne za pi sy. – Za pra szam
wszyst kich war sza wia ków do zo -
ba cze nia sta cji cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra w dzień otwar ty
– mó wi Han na Gron kie -
wicz-Waltz, pre zy dent War sza wy.
– Wcze śniej sze dni otwar te cie -

szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią,
chęt nych do obej rze nia bu do wa -
nych sta cji by ło kil ka ra zy wię cej
niż mo żna by ło wpu ścić na plac
bu do wy. Te raz nie bę dzie ta kich
ogra ni czeń, przyjść mo że ka żdy.

Barw ne wej ścia i win dy
Wszyst kie sta cje są już go to we,

tak więc bę dzie mo żna zo ba czyć
pod ziem ne bu dow le, oglą da ne
przez pa sa że rów pod czas co -
dzien nych pod ró ży pod ziem ną
ko le ją. Na uli cach wi dać prze -
szklo ne za da sze nia wejść i obu do -
wy wind – ka żda sta cja ma swój
cha rak te ry stycz ny ko lor, w któ -
rym utrzy ma ne są ele men ty wy -
stro ju wnę trza. Nie zwy kle efek -
tow nie pre zen tu ją się ścia ny
za to ra mi na wy so ko ści pe ro nów,
któ re za pro jek to wał świa to wej
sła wy ar ty sta pla styk Woj ciech
Fan gor. Bie gną ce przez ca łą dłu -
gość pe ro nu na zwy sta cji zwra ca ją
uwa gę swym kształ tem i bar wa mi.

Ko lo rem sta cji Ron do Da szyń -
skie go jest czer wo ny. To sta cja,

za któ rą są to ry od staw cze (za wra -
ca ją tam po cią gi), dla te go pod -
ziem ne bu dow le roz cią ga ją się
pod zie mią od ul. To wa ro wej
do Ka rol ko wej. Na stęp ną jest
Ron do ONZ utrzy ma ne w sta lo -
wo -sza rym ko lo rze. Cha rak te ry -
stycz ne dla tej sta cji jest to, że
mo żna do niej wejść z ka żdej stro -
ny ron da – pod nim roz cią ga się
ol brzy mia sieć ko ry ta rzy. Ko lej na
sta cja to żół ta Świę to krzy ska. To
sta cja prze siad ko wa po mię -
dzy I a II li nią me tra. Z jed nej
na dru gą do sta nie my się al bo
z pe ro nów al bo z an tre so li. No wy
Świat – Uni wer sy tet to naj mniej -
sza (bo mu sia ła się zmie ścić po -
mię dzy fun da men ta mi bu dyn ków
przy ul. Świę to krzy skiej), ale jed -
no cze śnie naj głęb sza sta cja – pe -
ron jest na głę bo ko ści 23 m po ni -
żej uli cy. Wy strój utrzy ma ny jest
w ko lo rze fio le to wym. Cen trum
Na uki Ko per nik (mor ska zie leń)
to sta cja po ło żo na nad sa mą Wi -
słą. Pe ron ulo ko wa ny jest pod tu -
ne la mi Wi sło stra dy, a jed no

z wyjść pro wa dzi wprost nad rze -
kę. Efek tow nie pod świe tlo ne
wen ty la to ry to cha rak te ry stycz na
ce cha sta cji Sta dion Na ro do wy.
W za my śle pro jek tan tów ży wa
zie leń tej sta cji ma się ko ja rzyć
z pił kar ską mu ra wą. I naj więk sza
bu dow la cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra – sta cja Dwo rzec
Wi leń ski. Nie bie ska sta cja i to ry
od staw cze roz cią ga ją się na dłu go -
ści nie mal 400 m pod ul. Tar go wą.

Atrak cje nad me trem
Dzień otwar ty to ta kże in ne

atrak cje. Dziel ni ca Wo la za pra sza
na grę miej ską „Me tro zmie nia
War sza wę”. Jej uczest ni cy bę dą
po szu ki wa li skar bu we dług wska -
zó wek z ta jem ni cze go no tat ni ka
zna le zio ne go na bu do wie cen tral -
ne go od cin ka II li nii me tra. War -
szaw ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na
za chę ca do spa ce rów z prze wod ni -

kiem do oko ła no wych sta cji – prze -
cież me tro do wie zie nas na Pra gę,
gdzie za cho wa ło się bar dzo wie le
za byt ko wych bu dow li i na No wy
Świat, skąd tyl ko krok do war szaw -
skiej skar py, i na Wo lę z jej po fa -
brycz ny mi bu dyn ka mi. Przy sta cji
Świę to krzy ska na war sza wia ków
cze ka ją wy stę py ar ty stycz ne, przed -
sta wie nia te atral ne, za ba wy dla
dzie ci. Po słu chać bę dzie mo żna
m.in. prze bo jów z mu si ca li, Chó ru
Aka de mic kie go Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Nie spo dzian ki szy -
ku ją Cen trum Na uki Ko per nik
i Wy dział Fi zy ki oraz Wy dział Che -
mii UW. Na Pra dze, przy pla cu Wi -
leń skim roz ło ży się Pra ski Jar -
mark. Bę dą sto iska han dlo we, ga -
stro no mia, wy stę py m.in. Pra skiej
Or kie stry Dę tej, Ka pe li z Tar gów -
ka i Ka pe li Pra skiej, atrak cje dla
dzie ci, po ka zy la se rów.

JP

Zobacz, zanim pojedziesz
� W niedzielę 9 listopada, w godz. 10-18, wszystkie stacje nowej linii metra będą
otwarte dla warszawiaków. Zanim pociągi rozpoczną normalne kursy II linią, będzie
można zobaczyć wnętrza nowych stacji.

Przy stacji
Świętokrzyska
na warszawiaków
czekają występy
artystyczne,
przedstawienia teatralne,
zabawy dla dzieci.
Posłuchać będzie można
m.in. przebojów
z musicali, Chóru
Akademickiego
Uniwersytetu
Warszawskiego.



– O Waw rze mó wi się, że to kul -
tu ral na pu sty nia, skrzęt nie omi ja -
na przez ja kie kol wiek mu zy. Dwa
ki na ode szły w nie byt wraz z po -
przed nim ustro jem, a o te atrze chy -
ba na wet ma ło kto my ślał. Cy tu jąc
po pkul tu ro wą kla sy kę – co z tą kul -
tu rą?

– Tu na praw dę nic nie ma.
W Wa wer skiej Stre fie Kul tu ry po ja -
wi ły się fir my, któ re pod płasz czy -
kiem dzia łal no ści ar ty stycz nej ro bią
po pro stu ko mer cję. Wie le ha ła su,
a tak na praw dę nie wie le się dzie je.
Je dy ną im pre zą, któ rą uda ło się do -
brze zor ga ni zo wać, by ła Wa wer ska
Noc Na uko wa. W cza sie wa ka cji
funk cjo no wa ło ki no sa mo cho do we,
by ło zno wu wie le ha ła su. I co? I nic.
Do ta kie go przed się wzię cia po -
trzeb ne są hek ta ry te re nu i to do -
brze za go spo da ro wa ne go, z in fra -
struk tu rą. Tym cza sem mam wra że -
nie, że by ła to ty po wa par ty zant ka,
a prze cież nie tę dy dro ga. To lu dzi
zra ża. Na do brą spra wę na wet w ki -
nie w Fa le ni cy prak tycz nie nic się
nie dzie je. Roz ma wia łem kie dyś
z ni mi, bo pla no wa li śmy zor ga ni zo -
wać tam ja kieś kon cer ty, ale oka za -
ło się, że nie ma pu blicz no ści. Lu -
dzie przy cho dzą tyl ko dla te go, że
uru cho mi li bar. Na wet prze bo je ki -
no we, któ re tam wy świe tla no, nie
za peł ni ły im sa li, funk cjo nu je to
na gra ni cy opła cal no ści.

To nie War sza wa
– A mo że po pro stu miesz kań cy

Waw ra wo lą je chać „do mia sta”?

– Tak, to ta ka men tal ność, że je -
dzie się do War sza wy. Tu nie jest
War sza wa. To pro blem nie tyl ko
tej dziel ni cy. Te atry zlo ka li zo wa ne
po za cen trum też prak tycz nie nie
ist nie ją. Wy mie nię cho cia żby re -
we la cyj ny Te atr Po wszech ny ze
świet ną eki pą – tym cza sem bi le ty
mo żna ku pić przed se an sem. Był
te atr Sce na Lu bel ska przy ul. Lu -
bel skiej – re ali zo wa li tam cie ka we
rze czy, ale też mie li pro ble my.
Nie wiem, czy jesz cze ist nie ją. Ta
część War sza wy jest „omi ja na”
przez kul tu rę z wy ższych pó łek.
Ile ma my te atrów w pra skiej czę -
ści? Dwa, trzy…

– Po sta no wił Pan prze ła mać tę
złą pas sę i stwo rzyć tu te atr z am -
bit nym re per tu arem. W kon tek ście
po przed nich słów: nie po rwał się
Pan tro chę z mo ty ką na słoń ce?

– Ta ki mam cha rak ter. Lu bię wy -
zwa nia i wy zna ję za sa dę – co się nie
da, jak to się na pew no da. Przy ta -
kim na sta wie niu wie le rze czy się
uda je… Mo je pierw sze te atral ne
do świad cze nie zdo by łem w Te atrze
Ade kwat nym pa na Hen ry ka Bo -
uko łow skie go. Był to pierw szy
w po wo jen nej Pol sce te atr pry wat -
ny, a ja pra co wa łem tam ja ko aku -
styk. Sie dzia łem za kon so le tą
i „uczy łem się” te atru, i te go co się
tam dzie je.

Sce na w przed po ko ju
– Ja kie by ły po cząt ki Te atru

Waw ra, któ ry funk cjo nu je już
czwar ty rok?

– Na po cząt ku by ło w mia rę
w po rząd ku. Po ja wia li się do brzy ak -
to rzy i współ pra cow ni cy. Pro ble -
mem był brak sa li. Do sta li śmy
do dys po zy cji miej sce w bi blio te ce
przy ul. Błę kit nej (róg So lid nej),
któ ra mie ści się w daw nym do mu
kul tu ry. Udo stęp nio no nam cał kiem
du ży… przed sio nek. Je den z za wo -
do wych ak to rów, któ ry tam przy -
cho dził, po wie dział, że grał wszę -
dzie, ale w przed po ko ju jesz cze nie.
Po za tym na sta wie nie ze stro ny dy -
rek cji bi blio te ki by ło ne ga tyw ne, bo
oni pil no wa li ksią żek. W jed nym
z po miesz czeń znaj do wa ła się sce na,
ale do tej sa li nie mo żna by ło wejść,
bo na wspo mnia nej sce nie pa ni dy -
rek tor usta wi ła kom pu te ry i po wie -
dzia ła, że nie po zwo li ich ru szyć, bo
„póź niej to są pro ble my”. Efekt był
ta ki, że kie dy gra li śmy tam przed sta -
wie nie dla dzie ci, ak to rzy po obi ja li
się o kom pu te ry i stwier dzi li, że ni -
gdy wię cej nie za gra ją w ta kich wa -
run kach. Po pół ro ku zre zy gno wa -
łem. Póź niej sa lę udo stęp nił nam
Dom Kul tu ry Anin przy ul. V Po -
przecz nej, tyl ko że w ma ło do god -
nych go dzi nach – mo gli śmy za czy -
nać pró by o go dzi nie 12.00, ale mu -
sie li śmy koń czyć o 16.00.

Wy stą pi li śmy w Klu bie Ar ty stycz -
nym RAM PA przy te atrze Ram pa
z przed sta wie niem „Gol den Ame ri -
can Ever gre ens” w paź dzier ni -
ku 2012, to sa mo gra li śmy mie siąc
wcze śniej w KK Anin. Na wio -
snę 2013 ro ku uda ło się nam wy sta -
wić pie śni ne apo li tań skie i pio sen ki
Fran ka Si na try.

Trud niej jest roz śmie szyć
– A ja ka jest obec na sy tu acja Te -

atru Waw ra?
– Po trzeb ni mi są lu dzie od da ni

sztu ce. Mam tek sty ka ba re to we,
któ re znaw cy prze czy ta li i po wie -
dzie li, że są świet ne i wy gra ły by
wszyst kie ka ba re to ny. Nie mam
jed nak z kim ich wy sta wiać. Chciał -
bym ro bić do bre ko me die czy ka ba -
ret, bo to da je ogrom ną sa tys fak cję,
kie dy się uda je. My ślę też o gru pie
mu zycz nej i o sa mo dziel nym or ga -
ni zo wa niu im prez ar ty stycz nych

i even tów. Mo że zaj mę się ja ki miś
szko le nia mi w za kre sie wy stę pów
pu blicz nych al bo czymś w ro dza ju
„Jak zo stać ak to rem w week end” –
o wy gry wa niu ca stin gów.

Mo że trze ba otwo rzyć re wię
na wzór Mo ulin Ro uge al bo Cra -
zy Hor se? Pew no i o ob sa dę ak -
tor ską by ło by du żo ła twiej. Jed na
mo ja zna jo ma zaj mu ją ca się te go
ty pu dzia łal no ścią po wie dzia ła –
po staw na sce nie ru rę, zo ba czysz,

ile bę dziesz miał wi dzów. My ślę,
że nad szedł kry zys w kul tu rze i to
w tej przez du że i ma łe „k”.
Wszyst ko się sko mer cja li zo wa ło.
In ter net spra wia, że nie trze ba
wy cho dzić z do mu, bo mo żna coś
obej rzeć np. na youtu be, co z te -
go, że w nie zbyt do brej ja ko ści.
Roz wój tech ni ki spo wo do wał, że
lu dzie do sta li ja kie goś amo ku
na jej punk cie i chcą tyl ko ist nieć
w tej tech ni ce i wszyst ko w niej
do sta wać. Kul tu ra ist nie je na po -
zio mie przed szko la i szko ły, bo
dzie ci i mło dzież zo sta je „za go -
nio na” na spek ta kle. Do ro śli nie
pój dą. Wa wer to sy pial nia, a kul -
tu ra skła da się ze sche ma tu – pój -
dę do skle pu, ku pię coś, wró cę
do do mu, ra no do pra cy, wie czo -
rem do do mu, obej rzę se rial w te -
le wi zji, po kłó cę się z żo ną, pój dę
spać. I ta kie jest to na sze ży cie
kul tu ral ne…

Roz ma wia ła An na Krze siń ska

W Wawerskiej Strefie Kultury pojawiły się firmy, które pod
płaszczykiem działalności artystycznej robią po prostu

komercję. Wiele hałasu, a tak naprawdę niewiele się dzieje

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-72012

Je den z nich – kie dy zo ba czył,
że pa sa żer wy rwał ko bie cie to reb -
kę, otwo rzył si łą drzwi i za czął
ucie kać – za trzy mał au to bus i ru -
szył w po goń. Nie trwa ło dłu go,
gdy schwy tał ra bu sia i we zwał po -
li cję – tej po zo sta ło tyl ko za brać
zło dzie jasz ka do ko mi sa ria tu
przy Mrów czej. Tam oka za ło się,
że 28-let ni To masz M. czy stej kar -
to te ki nie ma: w cią gu ostat nich
kil ku mie się cy okra dał też in nych,
co po zwo li ło na po sta wie nie mu
je de na stu za rzu tów kra dzie ży.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Kierowca autobusu schwytał rabusia
� Choć wielu jest takich, którzy narzekają na kierowców autobusów (że nieuprzejmi,
niepunktualni, że coś…), to jednak są i tacy kierowcy, którzy warci są pochwały.

źródło: w
w

w.w
ck-w

aw
er.pl

Po kul tu rę je dzie my do War sza wy
� Roz mo wa z Ry szar dem „Bob cat” Ja ku bow skim, dy rek to rem Te atru Waw ra.
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Na ostat nią za gad kę od po wie -
dział pra wi dło wo m.in. Kon rad
Osuch. Cy to wa na od po wiedź: „Po -
mnik przed sta wio ny na zdję ciu znaj -
du je się w Fa le ni cy na prze ciw ko sta -
cji ko le jo wej. Zo stał on od sło nię ty
w 50. rocz ni cę li kwi da cji get ta fa le -
nic kie go. 31.X.1940 r. nie miec kie
wła dze oku pa cyj ne utwo rzy ły z czę -
ści Fa le ni cy i Mie dze szy na get to.
Na ob szar ogra ni czo ny dzi siej szy mi
uli ca mi: La wi no wą, Mszań ską,
Chry zan te my, Hia cyn to wą, Bar to -
szyc ką, krót ki mi od cin ka mi By -
strzyc kiej i Wal cow ni czej w po bli żu
prze jaz du ko le jo we go oraz uli cą Pa -
trio tów, prze sie dlo no ży dow ską lud -
ność Fa le ni cy i są sied nich miej sco -
wo ści. 15.I.1941 r. get to zo sta ło za -
mknię te, a je go opusz cze nie ka ra ne

by ło śmier cią. 20.VIII.1942 r. miał
miej sce ostat ni akt tra ge dii ży dów
fa le nic kich.”

Do brą od po wiedź po da li ta kże:
pan Ma riusz Adam ski – „Ta bli ce
znaj du ją się w Fa le ni cy na prze ciw ko

sta cji PKP Fa le ni ca róg uli cy Fren -
kla i Pa trio tów”, pa ni Ma ria Baum -
gart – „Na zdję ciu wid nie je po mnik
upa mięt nia ją cy li kwi da cję get ta
w Fa le ni cy”. Od po wie dzi pa dły pra -
wie jed no cze śnie, dla te go tym ra -
zem prze pro wa dzi łem lo so wa nie.
Wy gra ła pa ni Ma ria Baum gart, któ -
rej gra tu lu ję i za pra szam po od biór
na gro dy do skle pu „Ha cjen da z wi -
na mi” przy ul. Ma ry siń skiej 3. Dzię -
ku ję wszyst kim za od po wie dzi i za -
pra szam do czy ta nia ru bry ki „Cie -
ka wy Wa wer”.

Cie ka wy Wa wer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami
zastanawiamy się, co to za miejsca i jaką kryją tajemnicę.
W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

A teraz kolejna zagadka
Na ścianie jakiego budynku znajduje się ten napis?

Dla oso by, któ ra pierw sza wła ści wie od gad nie za gad kę przy go to wa -
na zo sta ła na gro da, vo ucher na za ku py w skle pie „Ha cjen da z wi na mi”

przy ul. Ma ry siń skiej 3,
o war to ści 40 zł.

In for ma cje pro si my
prze sy łać na ad res re -
dak cji lub pocz tą elek -
tro nicz ną na ad res:
wlo dek za lew ski@gma -
il.com. Za pra szam
rów nież na Sky pa
– kon takt: wlo dek.za -
lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

Od kil ku dni na uli cach Zerz nia
wi dać pla ka ty wy bor cze. Jed na
z kan dy da tek za chę ca do gło so -
wa nia, pro po nu jąc za go spo da ro -
wa nie la sku przy Lu cer ny i Trak -
cie Lu bel skim. Po mysł ten był
gło so wa ny za le d wie kil ka mie się -
cy te mu. Pro jekt za 44 tys. zł, zło -
żo ny do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go na przy szły rok, za kła dał
skrom ną re wi ta li za cję la sku, czy li
wła ści wie prze kształ ce nie go
w park. Otrzy mał 264 gło sy, prze -
gry wa jąc o włos z pro jek tem bu -
do wy skocz ni w dal w Szko le Pod -
sta wo wej nr 109.

– Czy ja wiem, czy to do bry po -
mysł? – py ta ją prze chod nie
w Zerz niu. – Chy ba nie o to cho -
dzi, że by po prze ra biać wszyst kie
la sy na par ki. Tak jest bli żej na tu ry.

Uak tyw ni li się ta kże za wo do wi
mal kon ten ci: – Po sta wią ław ki,
przyj dą żu le i bę dą na nich pić pi wo.

Do go dzić wszyst kim się nie da.
Na ra zie naj bar dziej za do wo lo ne
są pszczo ły, któ re za miesz ka ją
w la sku w spe cjal nym dom ku. Czy
za go spo da ro wa nie te go te re nu to
do bry po mysł, czy le piej zo sta wić
las ta ki, ja ki jest?

DG

Lasek przy Lucerny
� W czerwcowym głosowaniu nad budżetem
partycypacyjnym zabrakło zaledwie 26 głosów
do zagospodarowania lasku przy Lucerny.
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PROJEKTY OGRODÓW!

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM

DDzziiaałłkkaa  11002200 mm22 uull..  KKoośścciiuusszzkkoowwccóóww,,  MMaarryyssiinn..
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rroozzbbuuddoowwyy,,  rreemmoonnttuu  lluubb  rroozzbbiióórrkkii..  TTeell..

550011--117777--111188

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

NAUKA
·MATEMATYKA egzaminy: 6 klasa, gimnazjalny,
maturalny Centrum Nauczania MathRiders
Wawer-Anin, ul. Lucerny 117 ZAPISY
604-234-963

USŁUGI STOLARSKIE
·Wykonujemy schody drewniane, samonośne
bądź na beton. Schody na konstrukcji stalowej.
Również inne prace stolarskie. Pomiar i wycena
gratis Piotr 504-806-573

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

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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

SZUKAM PRACY
·Emerytka, wykształcenie Średnie, wieloletnia
praktyka w handlu, podejmie się pracy stałej
i dorywczej, tel. 608-360-310

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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Ogłoszenia drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL



reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 15

– Pro wa dzo ny był tam skup me ta -
li ko lo ro wych. Ha łas, któ ry po wo do -
wa li klien ci, prze szka dzał zwłasz cza
jed ne mu pa nu, któ ry po in for mo wał
o ca łej spra wie wła dze dziel ni cy.
Pró bo wa li śmy się od wo ły wać, „wal -
ka” trwa ła dwa la ta, ale nie ste ty nic
to nie da ło. Ta ha la ist nia ła już w la -
tach 70., kie dy dzia ła ły za kła dy
ZWAR. Od po cząt ku by ła ona wy -
naj mo wa na na ró żne ma ga zy ny,
a od oko ło 25 lat ist niał w tym miej -
scu skup me ta li ko lo ro wych – zmie -
nia li się tyl ko wła ści cie le. W pa pie -

rach jed nak to miej sce wid nia ło ja ko
ha la spor to wa. Tak więc, od wo łu jąc
się w urzę dzie do wie dzie li śmy się, że
nie mo że być tam ma ga zy nu, tyl ko
ha la spor to wa. Re mont nam się nie
opła cał, a bla szak, któ ry nie przy no -
sił do cho dów, nie był nam po trzeb -
ny, dla te go zde cy do wa li śmy o je go
roz biór ce. Wo li my, aby na tym miej -
scu po wsta ło w naj bli ższej przy szło -
ści ko lej ne bo isko, gdyż przy cho dzi
co raz wię cej dzie ci, któ re chcą u nas
grać – wy ja śnia pre zes klu bu To -
masz Skrzyp czak.

Nie ma bla sza ka, nie ma ka sy
Tym cza sem sy tu acja jest bar -

dziej skom pli ko wa na. Czynsz,
któ ry pła cił wła ści ciel punk tu me -
ta li ko lo ro wych, wy star czał bo -
wiem, aby za spo ka jać fi nan so we
po trze by klu bu – w tym opła ty
za me cze dzie ci i ra chun ki.

– Nie któ rzy ro dzi ce po ma ga ją,
ale jest nam trud no. Li czy my, że
uda się nam zna leźć ja kie goś
spon so ra – stwier dza pre zes.

Nie tyl ko pił ka
Szko da by ło by, aby ten ist nie ją -

cy od po nad osiem dzie się ciu lat
klub znik nął z wa wer skiej ma py.
Je go na zwa zwią za na jest z nie ist -
nie ją cą już fa bry ką ZWAR (Za -
kła dy Wy twór cze Apa ra tu ry Roz -
dziel czej). Od 2004 r. w klu bie
jest no wy za rząd, któ ry ura to wał

go przed upa dło ścią. Pre zes klu bu
To masz Skrzyp czak wy zna czył cel
– stwo rze nie szkół ki pił kar skiej
dla dzie ci i mło dzie ży wzo ro wa nej
na naj le piej pro spe ru ją cych klu -
bach w Eu ro pie. Po zy skał do -
świad czo ną ka drę tre ner ską, za -
pew nia jąc jej no wo cze sne szko le -
nia, pod no szą ce kwa li fi ka cje.
Dzię ki tym i in nym dzia ła niom
po wsta ła szkół ka pił kar ska po łą -
czo na z kla sa mi pił kar ski mi. To
jed nak nie jest dla za rzą du klu bu
naj wa żniej sze.

– Czę sto przy cho dzą do nas
dzie ci z pa to lo gicz nych ro dzin,
któ rym po ma ga my w ró żny spo -
sób – roz ma wia my z ni mi, mo ty -
wu je my, ale czę sto też do ży wia -
my, a nie kie dy na wet ubie ra my.
Na sza po moc spra wia, że wie le
z nich wy cho dzi „na lu dzi”. Na -

szej dzia łal no ści po świę ca my du -
żo cza su i ser ca, bo do bro dzie ci
jest dla nas naj wa żniej sze – pod -
kre śla To masz Skrzyp czak.

„Le wy” ko pał z ni mi
Są efek ty ta kie go po dej ścia.

Wie lu wy cho wan ków gra obec nie
w czo ło wych pol skich klu bach. Co
cie ka we, bo iska te go klu bu do ce -
ni ła na sza ka dra na ro do wa i to
przed ostat nim, hi sto rycz nym
spo tka niem z Niem ca mi.

– Pił ka rze przy je cha li tre no wać
na na szym bo isku, bo stwier dzi li,
że jest naj lep sze w ca łej War sza -
wie! Cóż to by ła za ra dość dla
dzie cia ków – mo gli po ga dać ze
swo imi ido la mi, do stać au to graf
i zro bić pa miąt ko we zdję cie. To
był dla nich wy jąt ko wy dzień. Co
to by ła za ra dość. Dla ta kich

chwil war to żyć – cie szy się To -
masz Skrzyp czak.

Pił kar ska przy go da
Pre zes nie spo czy wa na lau -

rach. Jak po in for mo wał nas dziel -
ni co wy rzecz nik Kon rad Raj ca,
na wnio sek KS ZWAR jest pro -
wa dzo ne po stę po wa nie o stwier -
dze nie za sie dze nia czę ści te re nu,
gdzie znaj du je się ha la.

– Cze ka my na roz strzy gnię cie.
Za le ży nam na tym, aby bu do wać
ko lej ne bo iska, bo dzie cia ków
przy by wa. Obec nie jest ich czte ry -
sta, ale chęt nie przyj mie my ko lej -
ne. Za pra sza my dzie ci z rocz ni -
ków 2001–2010, któ re chcą prze -
żyć pił kar ską przy go dę – stwier -
dza To masz Skrzyp czak.

Wię cej na www.zwar.pl.
amk

KS ZWAR stracił halę i dochody
� Mieszkańcy ul. Pożaryskiego mają co chcieli – blaszak przy KS ZWAR został zamknięty i zburzony. Zamiast niego powstanie kolejne boisko. Nie
wszyscy jednak wiedzą, że pieniądze z czynszu za jego wynajęcie klub przeznaczał na swoją działalność. To oznacza tylko jedno – kłopoty.

Zależy
nam na tym, aby
budować kolejne boiska,
bo dzieciaków przybywa.
Obecnie jest ich czterysta,
ale chętnie przyjmiemy
kolejne – stwierdza
Tomasz Skrzypczak.
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Wła śnie wte dy w ha li Ze spo łu
Szkół nr 111 przy Po ezji 5 od by ły
się Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo -
stwa Mło dzi ków stre fy D, w któ -
rych star to wa ło 126 za wod ni ków
z 10 klu bów re pre zen tu ją cych
czte ry wo je wódz twa. Za wod ni cy
Fuk sa zdo by li osiem me da li,
w tym czte ry zło te, co skla sy fi ko -
wa ło ten klub na I miej scu
w punk ta cji me da lo wej mi -
strzostw. Ma ciej Ba ca w ka te go rii
do 40 kg zdo był I miej sce (po -
dwój ny brą zo wy me da li sta ME
dzie ci i mło dzi ków), a je go ko le -

dzy klu bo wi Ar tur Ro siń ski
i Mar cin Kęp ka brą zo we (w su mo
zdo by wa się dwa brą zo we me da -
le). W ka te go rii do 50 kg Ty mo te -
usz Że brow ski rów nież zdo był
brą zo wy me dal. W ko lej nej ka te -
go rii (do 55 kg) Ro bert Ba ca, brą -
zo wy me da li sta ME mło dzi ków,
nie dał żad nych szans swo im ry -
wa lom i za jął I miej sce. Świet nie
ta kże po wal czył Ma te usz Ro siń ski
zwy cię ża jąc ze wszyst ki mi prze -
ciw ni ka mi w ka te go rii do 60 kg.
W tej ka te go rii Olek Za wa da
zdo był brą zo wy me dal. Na stęp na

ka te go ria, do 65 kg, rów nież na le -
ża ła do re pre zen tan ta UKS Fuks.
Ża den z ry wa li nie spro stał Ma -
cie jo wi Byt niew skie mu, któ ry
oczy wi ście zdo był I miej sce. Pre -
zes klu bu, a za ra zem dy rek tor
Ze spo łu Szkół nr 111 Ma ria Ma -
ciak oraz tre ner An drzej Woj da
nie kry li za do wo le nia z osią gnię -
tych wy ni ków, w tym ze zdo by -
cia 22 pkt w punk ta cji Sys te mu
Spor tu Mło dzie żo we go. Wie le
emo cji wy wo ła ły rów nież za wo dy
mi ni su mo prze pro wa dzo ne w for -
mie za ba wo wej bez po śred nio
przed ofi cjal ny mi za wo da mi.
Udział w nich wzię ły 4–7-let nie
dzie ci, któ re w tym ro ku za czę ły
uczęsz czać na za ję cia do UKS
Fuks.

Przy po mi na my, że bez płat ne
za ję cia pro wa dzo ne przez tre ne ra
An drze ja Woj dę od by wa ją się
w sa li gim na stycz nej ZS nr 111
przy ul. Po ezji 5 w ka żdy wto rek
i czwar tek o g. 17 00. Wy star czy
chęć, od wa ga i zgo da ro dzi ców.

Za chę ca my!
(red)

FUKS znowu z workiem medali
� Zawodnicy UKS Fuks przyzwyczaili nas do tego, że niemal z każdych zawodów,
na które jadą, wracają triumfalnie. Nie inaczej było 19 października.

Wa wer jest pra wie po zba wio ny
dróg ro we ro wych, zaś te mat ener -
gii od na wial nej jest jak naj bar dziej
na cza sie. Jak po łą czyć jed no
z dru gim? Bu du jąc dro gę z pa ne li!

Tech no lo gię, umo żli wia ją cą bu -
do wę dro gi ro we ro wej z pa ne li
sło necz nych wy na le zio no w Ho -
lan dii, pierw szy te go ty pu od ci nek
po wstał w tym ro ku w mia stecz ku
Krom men. Szkło, z któ re go zo stał
wy ko na ny, jest an ty po śli zgo we,
od por ne na wa run ki at mos fe rycz -
ne i oczy wi ście na ty le moc ne, że -
by wy trzy mać na cisk prze je żdża -

ją cych ro we rów. Nie ste ty nie jest
tak wy daj na, jak tra dy cyj ne pa ne -
le sło necz ne, ale we dług pro jek -
tan tów ra chu nek i tak jest ni ższy,
niż za bu do wę od dziel nie pa ne li
i od dziel nie dro gi ro we ro wej,
a 100-me tro wy frag ment dro gi za -
opa tru je w ener gię trzy do my jed -
no ro dzin ne.

Czy ta kie roz wią za nie spraw -
dzi ło by się w Waw rze? Z pew no -
ścią. Nie ste ty po cze ka my na ta ki
pro jekt… dłu go (aż skoń czy się
wę giel?).

DG

A gdyby tak…

Trochę nowoczesności
� Rozwiązania wymyślane w Europie Zachodniej prędzej
czy później trafiają do Warszawy. A kiedy w Wawrze
będziemy mieć… drogi rowerowe z paneli słonecznych?
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