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O tym, że za rząd dziel ni cy nie
chce bu do wy li nii tram wa jo wej
na Bia ło łę kę via Win cen te go, po pie -
ra za to bu do wę dru giej jezd ni i od -
no gi II li nii me tra na Głę boc ką, pi -
sa li śmy wie le ra zy. Ostat nio jed nak
Ra da War sza wy pod ję ła nie zwy kle
wa żną de cy zje w spra wie przy szło ści
jed nej z głów nych ulic Tar gów ka,
na wnio sek bur mi strza Grze go rza
Za wi stow skie go ob ni ża jąc jej kla sę
z GP (głów nej przy spie szo nej) do G
(głów nej). Co ozna cza to w prak ty -
ce? Dro ga GP to po pro stu tra sa
szyb kie go ru chu, z bez ko li zyj ny mi
tu ne la mi i es ta ka da mi (na Win cen -
te go wia dukt miał po wstać
przy cmen ta rzu, nad skrzy żo wa niem

z Gi lar ską). Dro ga G to już miej ska
uli ca, choć na dal – w do my śle –

znacz nie szer sza, niż dzi siej sza Win -
cen te go. Ob ni że nie kla sy zmie nia

ta kże wy ma ga nia tech nicz ne, umo -
żli wia jąc częst sze skrzy żo wa nia.

Co wię cej, Ra da War sza wy wpi -
sa ła do stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go li nię tram wa jo wą
na przed łu że niu Win cen te go, czy -
li bia ło łęc kim od cin ku Tra sy Ol -
szyn ki Gro chow skiej, któ ra by ła
już roz wa ża na w kil ku opra co wa -
niach na prze strze ni ostat nich
sze ściu lat. Mia ła by pro wa dzić
ul. Mat ki Te re sy z Kal ku ty, Win -
cen te go i Głę boc ką na pół noc.

Na ra zie nie są zna ne na wet
przy bli żo ne da ty bu do wy ani dru -
giej jezd ni, ani li nii tram wa jo wej.

DG

Tramwaje pojadą Wincentego?
� Na Wincentego na pewno nie powstaną wiadukty, wróciła za to koncepcja tramwaju
na wschodnią Białołękę – tak wyglądają zaktualizowane oficjalne plany władz miasta.

Rada Warszawy
wpisała do studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego linię
tramwajową
na przedłużeniu
Wincentego, czyli
białołęckim odcinku Trasy
Olszynki Grochowskiej.

Trasa
miałaby

prowadzić
ul. Matki

Teresy
z Kalkuty,

Wincentego
i Głębocką
na północ



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Od kil ku mie się cy ze ścian gim -
na zjum przy Bart ni czej wła śnie
na Rem bie liń ską spo glą da Igna cy
Jan Pa de rew ski – wspa nia ły pia ni -
sta, ale też mąż sta nu i pre mier
Rze czy po spo li tej. To praw do po -

dob nie je go wsta wien nic twu za -
wdzię cza my nie pod le głą Pol skę –
prze ka zał bo wiem pre zy den to wi

Wil so no wi me mo riał do ty czą cy Pol -
ski, a w 1918 ro ku pre zy dent USA
włą czył kwe stię utwo rze nia nie pod -

le głe go pań stwa pol skie go ja ko je -
den z czter na stu wa run ków za koń -
cze nia I woj ny świa to wej. W cza sie
ko lej ne go wiel kie go kon flik tu był
prze wod ni czą cym Ra dy Na ro do wej
Rze czy po spo li tej Pol skiej w Lon dy -
nie, a póź niej wy je chał do USA,
gdzie za bie gał o uzy ska nie przez
rząd Si kor skie go kre dy tów
na uzbro je nie Pol skich Sił Zbroj -
nych na Za cho dzie. Zmarł 29
czerw ca 1941 ro ku na za pa le nie
płuc. Te go sa me go dnia, w 1992 ro -
ku, trum nę z cia łem Pa de rew skie go
spro wa dzo no z cmen ta rza woj sko -
we go w Ar ling ton do War sza wy,
gdzie spo czę ła w pod zie miach ar -
chi ka te dry św. Ja na.

Gim na zjum nr 143 wy bra ło
świet ny spo sób na upa mięt nie nie
swo je go pa tro na.

(red)

Od kil ku lat wła dze War sza wy
i Za rząd Trans por tu Miej skie go
pró bu ją (cza sem sku tecz nie, cza -
sem nie) wal czyć z kor ka mi i za -
nie czysz cze niem po wie trza
na mo dłę za chod nią, bu du jąc par -
kin gi P+R dla kie row ców do je -
żdża ją cych z obrze ży aglo me ra cji
do sta cji me tra i ko lei miej skiej.
Na ra zie naj więk sze pro ble my są
na kie run ku pół noc no -wschod -
nim, na któ rym War sza wa nie ma
jesz cze żad nej ob wo do wej tra sy
szyb kie go ru chu a li nia ko le jo wa
do Tłusz cza jest wy ko rzy sty wa na
w sto sun ko wo nie wiel kim stop -
niu. Bra ku je na niej sta cji (wy jąt -
kiem jest zbu do wa na przez de we -
lo pe ra sta cja Za ci sze Wil no), nie
kur su ją tam tę dy SKM -ki a Ko le je
Ma zo wiec kie uru cha mia ją na niej
sa me sta re po cią gi. Wszyst ko to
spra wia, że wie lu kie row ców
z Zą bek, Ma rek, Ra dzy mi na
i Zie lon ki do je żdża sa mo cho da mi
pra wie do cen trum War sza wy, zo -
sta wia jąc sa mo cho dy na par kin gu
P+R Wi leń ska, wy go spo da ro wa -
nym w ga ra żu cen trum han dlo we -
go. W dni po wsze dnie jest wy ko -
rzy sty wa ny w 100%, więc
po otwar ciu sta cji me tra
przy Dwor cu Wi leń skim na pew -
no za brak nie na nim miej sca.

Gdy za pięć lat me tro do je dzie
da lej na pół noc, do sta cji Troc ka,
wszy scy ci kie row cy (jak rów nież
ci ze wschod niej Bia ło łę ki) bę dą
chcie li zo sta wić sa mo chód wcze -
śniej. I tu po ja wia się po wa żny
pro blem.

– W pla nach sys te mu P+R nie
ma par kin gów na Tar gów ku
Miesz ka nio wym – mó wi Mag da -
le na Po toc ka, rzecz nicz ka ZTM.
P+R na tym od cin ku II li nii me -
tra ma po wstać do pie ro przy ra tu -
szu na Bród nie (oraz przy Głę -
boc kiej, o ile wła dze mia sta zde -
cy du ją się na od ga łę zie nie na Bia -
ło łę kę), a tam sta cja me tra zo sta -
nie otwar ta naj wcze śniej w 2022 r.
i to pod wa run kiem, że znaj dą się
na to pie nią dze. Mo że to ozna -
czać, że przez wie le lat Tar gó wek
bę dzie wal czyć z bra kiem miejsc
par kin go wych.

– Nie chce my pod do ma mi żad -
nych sa mo cho dów z Zą bek i in -

nych Bia ło łęk – mo żna by ło usły -
szeć na spo tka niach z za rzą dem
dziel ni cy. – Już te raz co raz trud -
niej za par ko wać sa mo chód.

Pó ki co wła dze sto li cy nie ma ją
żad nej kon cep cji roz wią za nia
pro ble mu. Dla po rów na nia –
przy pierw szej li nii me tra ist nie ją

wie lo po zio mo we par kin gi P+R
na Mło ci nach, na Ma ry mon cie,
po wsta ją ko lej ne po mię dzy jezd -
nia mi Ka spro wi cza, a mi mo to
ulicz ki Bie lan są za sta wio ne sa -
mo cho da mi. II li nia me tra
po stro nie pra skiej jest pod tym
wzglę dem za pro jek to wa na
przez… ama to rów.

DG, oko

Migawki z okolicy

Mistrz Paderewski patrzy
na Rembielińską
� Chyba niewiele osób rozgląda się wokół, idąc
Rembielińską. A to błąd! Można przegapić całkiem
ciekawe widoki…

2019: Par kin go wy ar ma ge don 
� Za pięć lat II li nia me tra do trze do Troc kiej, jak ma gnes ścią ga jąc sa mo cho dy
z Bia ło łę ki, Zą bek i Ma rek. Czy znaj dzie się dla nich miej sce?

II linia metra
po stronie praskiej jest
pod względem
organizacji dojazdów
do niej samochodami
zaprojektowana przez…
amatorów.
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Pro ble my z oczysz cza niem Ka -
na łu Bród now skie go, a ta kże
zwią za nych z nim Za ci szań skie go
i Drew now skie go, cią gną się
od lat i nie wie le się zmie nia.
Miesz kań cy na zy wa ją to „smród -
ką”, na śmie wa ją się i psio czą.
Dziel ni ca pro wa dzi pro gram re -
wi ta li za cji ka na łu i wy da je na to
ogrom ne pie nią dze – w mi lio nach
zło tych. Pięk nie ją oko li ce, po ja -
wia ją się pro me na dy, skwe ry
i ście żki ro we ro we. Jak jed nak
wy po czy wać, sko ro śmier dzi?

Pół ro ku te mu rad nym pre zen -
to wa ła się fir ma sto su ją ca no wo -

cze sne me to dy oczysz cza nia wo dy:
bez uży wa nia che mii, przez wpusz -
cza nie mi kro or ga ni zmów do zbior -
ni ków. Słu cha cze pre zen ta cji pro -
fe so ra Zbi gnie wa Cy ga now skie go
by li za chwy ce ni, ale kosz ty oka za ły
się zbyt wy so kie. Wo dę oczysz cza
się więc sta ry mi me to da mi, bez
więk szych suk ce sów.

– Po mysł nie ste ty „uto nął”. Po -
do bał się, ale uzna no, że kwo ty, ja -
kie na le ża ło by za in we sto wać, by ły -
by zbyt du że. Trze ba by ło by usta -
wić na sta łe urzą dze nia, któ re
prze pom po wy wa ły by wo dę. Pły wa -
łem po ka na le, po bie ra łem prób ki

i wo da oka za ła się czy sta – ko men -
tu je rad ny To masz Ci choc ki.

Czy wo bec te go spra wa no wo -
cze sne go oczysz cza nia jest już
nie ak tu al na? – W przy pad ku ka -
na łu ra czej tak, ale fir ma mo gła by
za jąć się oczysz cze niem oczek
wod nych w par ku Bród now skim.
Tam jest wo da sto ją ca, jest ła -
twiej. Być mo że fir ma przed sta wi
ofer tę – do da je rad ny.

– Stan wo dy w Ka na le Za ci -
szań skim jest obec nie tak ni ski, że
w nie któ rych miej scach wi dać ze -
bra ny muł, a na wet to, co lu dzie
wy rzu ca ją. To zna czy flasz ki,

pusz ki itp. Ko rzy sta jąc z tak ni -
skie go sta nu wo dy, na le ża ło by to
oczy ścić – ape lu je rad ny Zbi -
gniew Po cze sny.

Miesz kań cy py ta ją, dla cze go ka -
nał ki nie są oczysz cza ne. A bur -
mistrz utrzy mu je, że jed nak są.

– Oczy ści li śmy skar py z po ro -
stów, od mu lo no dno, w li sto pa -
dzie zro bi my to po now nie. Gro -
ma dze nie się mu łu jest spo wo do -
wa ne wy jąt ko wo ni skim po zio -
mem wo dy oraz bra kiem mo żli -
wo ści spły wu nie sio ne go ma te ria -
łu. W przy szłym ro ku bę dą pro -
wa dzo ne in ter wen cyj ne ro bo ty
po rząd ko we w ra mach prac kon -
ser wa cyj nych – od po wia da bur -
mistrz Grze gorz Za wi stow ski.

Za trzy mać gni cie
No wa tor ska me to da pro fe so ra

Cy ga now skie go po le ga na za trzy -
my wa niu pro ce sów gnil nych po -
przez wpusz cza nie w pia sek i muł
nie szko dli wych dla zdro wia pre pa -
ra tów. Pod kre śla on, że na pły wa ją -
ca wo da po wo du je gro ma dze nie

się mu łu i nie czy sto ści, któ re nie -
usu wa ne śmier dzą. – My oby wa my
się bez cię żkich urzą dzeń, nie uży -
wa my che mii – mó wi pro fe sor. –
Pra cu je my z mi kro or ga ni zma mi

już obec ny mi w eko sys te mie.
Oczy wi ście nie oczy ści my wo dy raz

na za wsze. Ale przez to, że na sze
pre pa ra ty wni ka ją od spodu, po -
tem to już tyl ko pre wen cja.

A jak to ro bią gdzie in dziej?
Na przy kład na War mii i Ma zu -
rach pró bu ją sto so wać wy se lek -
cjo no wa ne spe cja li stycz ne szcze -
py bak te rii, któ re w wa run kach
tle no wych po ma ga ją oczysz czać
wo dę. Za przę gnię te w ten spo sób
do pra cy mi kro or ga ni zmy po tra -
fią oczy ścić wo dy bez piecz ną me -
to dą bio lo gicz ną w nie speł na pół
ro ku.

Na Tar gów ku upięk sza my oko -
li ce ka na łów, a na nich sa mych
oszczę dza my. Gdzie lo gi ka?

mac

Ale kanał! Bródnowski ciągle cuchnie
� – Codziennie przejeżdżamy z mężem obok stacji benzynowej Statoil nad kanałkiem. Dlaczego tam tak strasznie
cuchnie? Mieszkamy w okolicy Rolanda na Zaciszu i tam tak nigdy nie było. Z czego to wynika, że tego naszego
kanałku nie można skutecznie oczyścić? – zgłasza nam jedna z czytelniczek.

Pięknieją
okolice kanałów,
pojawiają się
promenady, skwery
i ścieżki rowerowe. Jak
jednak wypoczywać,
skoro śmierdzi?
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Choć głów ną funk cją zbior ni ka
wod ne go umiej sco wio ne go tuż
za sta rą i za nie dba ną uli cą Bar dow -
skie go bę dzie przyj mo wa nie nad -

mia ru wód z Rem ber to wa, Zą bek
i Tar gów ka (pla nu je się, że po mie -
ści w ra mach re ten cji 9,9 tys. me -
trów sze ścien nych wo dy), to i tak
naj więk szą atrak cją bę dą wa lo ry re -
kre acyj ne. Przy go to wa na jest już

niec ka za le wo wa, prze pły wy i wy -
gro dze nia, a ta kże pla ża i na brze ża.

Kąpiel? Wędkowanie?
Lodowisko?

Ja kie ro dza je wy po czyn ku za -
ofe ru je nam je zior ko?

– W cie płych mie sią cach nie
prze wi du je my mo żli wo ści ką pie li
w zbior ni ku, pły wać za to bę dzie
mo żna na ka ja kach czy ro we rach
wod nych. Ama to rzy ło wie nia ryb
ta kże mu szą po szu kać in nych te -
re nów. Za ry bie nia zbior ni ka nie
prze wi du je my. Zi mą nie bę dzie
tam na pew no lo do wi ska. Ta kich
miejsc ma my w dziel ni cy w nad -
mia rze – mó wi rzecz nik urzę du
dziel ni cy Ra fał La so ta.

Któ rę dy do jazd?
W od le gło ści 200 me trów

od zbior ni ka jest przy sta nek koń -
co wy au to bu su na Bar dow skie go.

– Bę dzie mo żna do je chać z kil ku
stron. W ra mach prac prze wi du -
je my re mont tej uli cy i kil ku in -
nych. Na szcze gó ły jesz cze nie co
za wcze śnie. Wię cej in for ma cji
po da my w po ło wie li sto pa da –
mó wi rzecz nik. Oprócz Bar dow -

skie go do zbior ni ka bę dzie mo żna
jed nak do trzeć od Ja no wic kiej,
Księ dza Zy cha i Skraj nej.

Za lew ma mieć po wierzch nię
1,85 ha, je go po jem ność wy nie sie
po nad 27 tys. m3, a śred nia głę bo -
kość – nie speł na 2,5 m.

Urząd ogło sił ostat nio prze tar gi
na: bu do wę ka ska dy na po wie trza -
ją co -kra jo bra zo wej na na brze żu
zbior ni ka, a ta kże wie ży wi do ko -
wej i kład ki spa ce ro wej wzdłuż
brze gu (te go nie za be to no wa ne -
go) oraz na bu do wę pa wi lo nu
ma ga zy no wo -go spo dar cze go
przy le ga ją ce go do zbior ni ka.

mac

Cie szył oko spa ce ru ją cych, był
ele men tem edu ka cyj nym dla ro -
dzi ców wy ja śnia ją cych swym po -
cie chom – co to jest i był ozdo bą
te go miej sca. Pi szę był, miał, bo
już go nie ma. Ko muś się przy dał.
Nie ca ły ze gar, któ ry mógł by po -
sta wić so bie w ogród ku, ale sam
mie dzia ny gno mon (to po chy łe
ra mię) – po pro stu po cham sku
wy rwał i pew nie wy rzu cił. Resz ty
nie za brał, bo nie by ło jak.

Wie le się ostat nio mó wi o Tar -
gów ku, snu je się pla ny, zbie ra
pro po zy cje za go spo da ro wa nia

i uatrak cyj nie nia te go miej sca.
A ja się za sta na wiam – czy to
wszyst ko ma sens, sko ro wła dze
dziel ni cy i miej sco wa po li cja nie
mo gą so bie po ra dzić z wan da li -
zmem i ho ło tą – zwłasz cza wie -
czo rem?

Czy tel nik

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawki z okolicy

Był sobie zegar…
� Zegar słoneczny może pokazać nie tylko aktualny czas,
ale przede wszystkim może być bardzo ciekawym
i oryginalnym elementem małej architektury ogrodowej lub
parkowej. I park Wiecha na Targówku taki element miał.

Sztuczne jezioro na wiosnę
� Prace polegające na wykopaniu sztucznego zbiornika przy Bardowskiego idą pełną
parą. Wszystko wskazuje na to, że już wiosną jezioro będzie gotowe. Na 12 listopada władze
szykują prezentację tego, co udało się wykonać w pierwszym etapie. A udało się sporo.

W ciepłych
miesiącach nie
przewidujemy możliwości
kąpieli w zbiorniku,
pływać za to będzie
można na kajakach czy
rowerach wodnych.
Amatorzy łowienia ryb
także muszą poszukać
innych terenów – mówi
rzecznik urzędu dzielnicy.



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

Czy jest Pa ni za do wo lo na
z ośmiu lat swo ich rzą dów w War -
sza wie?

Mia sto i spół ki miej skie za in we -
sto wa ły w sto li cy 25 mld zł. Do te -
go trze ba do li czyć 9 mld, któ re za -
in we sto wał rząd. W po rów na niu
z wcze śniej szy mi la ta mi, te kwo ty
są na praw dę im po nu ją ce i chy ba
zde cy do wa na więk szość miesz kań -
ców to od czu ła. Kie dy zo sta łam
pre zy den tem, mu sia łam ra to wać
po po przed ni kach zre ali zo wa nie
ta kich in we sty cji, jak oczysz czal nia
ście ków Czaj ka i spa lar nia na jej
te re nie, a ta kże most Skło dow -
skiej -Cu rie. Uda ło się i dzię ki te mu
War sza wa nie mu si pła cić ogrom -
nych kar a miesz kań cy Bia ło łę ki
nie sto ją w gi gan tycz nych kor kach.

Zbu do wa li śmy lub zmo der ni zo wa -
li śmy wie le dróg. Bu du je my no we
li nie tram wa jo we. W grud niu
otwie ra my cen tral ny od ci nek II li -
nii me tra. To skok cy wi li za cyj ny dla
mia sta.

Wspo mnia ła Pa ni o kwo tach
za in we sto wa nych w War sza wie.
Wie lu spe cja li stów za rzu ca wła -
dzom mia sta, że na sze me tro na -
le ży do naj dro ższych w Eu ro pie
i że za te sa me pie nią dze mo żna
by ło zro bić znacz nie wię cej.

Gdy by tak by ło, to Unia Eu ro -
pej ska nie da ła by na ten cel pie -
nię dzy. Nasz wnio sek o do fi nan so -
wa nie prze szedł w Eu ro pie przez
nie je den ze spół spraw dza ją cy je go
za sad ność, ta kże pod ką tem kosz -

tów, a te wy ni ka ją z wa run ków
geo lo gicz nych a ta kże za pro jek to -
wa nia m.in. dwóch bar dzo du żych
sta cji prze siad ko wych – Sta dion
i Świę to krzy ska. Na sze me tro jest
tań sze niż w Pa ry żu czy Mar sy lii.

In ny za rzut dość czę sto pod no -
szo ny to kwe stia ko lej no ści in we -
sto wa nia. Me tro jest in we sty cją
„wy sy sa ją cą” bu dżet mia sta bar -
dzo do tkli wie. Wie lu spe cja li stów
twier dzi, że znacz nie lep szy efekt
osią gnę li by śmy za mniej sze pie -
nią dze i szyb ciej, gdy by śmy
w pierw szej ko lej no ści po sta wi li
na roz wój Szyb kiej Ko lei Miej -
skiej. Na ist nie ją cych w War sza -
wie to rach ko le jo wych, w du żej
mie rze sła bo uży wa nych, mo żna
stwo rzyć je den z naj lep szych
w Eu ro pie sys te mów na ziem nej
ko lei. Ma ło któ re mia sto ma ob -
wod ni cę ko le jo wą. My ma my ją
od cza sów car skich i wciąż jej nie
uży wa my! 

Naj bar dziej roz wi nię te mia sta
or ga ni zu ją swój sys tem ko mu ni -
ka cyj ny za rów no w opar ciu o me -
tro, jak i ko lej. W swo im pierw -
szym pro gra mie za po wie dzia łam
re ali za cję ta kie go wła śnie pla nu.
Ale ka żdy śro dek trans por tu od -
gry wa swo ją, wa żną ro lę w ca łym
sys te mie. Me tro bu du je my w re jo -
nach naj sil niej zur ba ni zo wa nych
i po zba wio nych sil ne go, wy daj ne -
go trans por tu szy no we go – dzię ki
te mu prze wo zi ono już dzi siaj pół
mi lio na pa sa że rów dzien nie. To ry

ko le jo we są znacz nie bar dziej od -
da lo ne od osie dli, przez co po pu -
lar ność SKM jest ni ższa. Nie mniej
jed nak nie ozna cza to, że re zy gnu -
je my z jej roz wo ju. Na po cząt ku
mo jej ka den cji by ła jed na li nia,
dziś są czte ry. Ku pi li śmy 28 no -
wych wa go nów. Ko lej w koń cu za -
czę ła od gry wać wa żną ro lę
w trans por cie. 

To ma ło. Czę sto tli wość po cią -
gów wciąż jest nie sa tys fak cjo nu ją -
ca.

Pa mię taj my, że li nie ko le jo we
ma ją swo je ogra ni cze nia. W wie lu
przy pad kach nie mo że my zwięk -
szać czę sto tli wo ści z uwa gi
na prze cią że nia li nii. Wy ni ka to
z ko niecz no ści dzie le nia to rów,

po mię dzy po cią gi re gio nal ne, da -
le ko bie żne i to wa ro we. 

Do dat ko wo ma my ogra ni cze nia
wy ni ka ją ce z ko li zji z dro ga mi
– na przy kład do pó ki na li nii
otwoc kiej nie zo sta ną zbu do wa ne
tu ne le, to po cią gi nie mo gą jeź dzić
czę ściej, bo fak tycz nie po dzie li ły by
dziel ni cę Wa wer na dwie czę ści.
Z ko lei na li nii le gio now skiej nie
ma już żad nych ogra ni czeń, bo zo -
sta ły ostat nio wy bu do wa ne wia -
duk ty. Te raz chce my za jąć się li nia -
mi ob wo do wy mi na gra ni cy Wo li
i Be mo wa oraz w cen trum Wo li,
któ re nie są wy ko rzy sty wa ne pra -
wie wca le. 

Na Wo li i Be mo wie bę dzie my
bu do wać me tro – ana li zy ko mu ni -
ka cyj ne i do świad cze nia in nych
państw UE prze ma wia ją na ko -
rzyść me tra, głów nie z uwa gi
na szyb kie po łą cze nie z cen trum
mia sta. Ale w tym sa mym cza sie
chce my wspól nie z PKP PLK nie
tyl ko zre ali zo wać no we przy stan ki,
ale rów nież do brze je po łą czyć
z pla no wa ną sie cią me tra. Go to wy
jest już pro jekt li stu in ten cyj ne go
w tych spra wach. Do te go do cho -
dzi pla no wa ny za kup no we go ta -
bo ru ko le jo we go.

Zmień my te mat. Kam pa nia wy -
bor cza prze bie ga pod zna kiem
nie roz wią za ne go pro ble mu śmie -
cio we go. MPO i in ne fir my sła bo
ra dzą so bie z wy wo że niem od pa -
dów. Miesz kań cy ma ją mnó stwo
uwag i pre ten sji, a wy sy pi sko
w Ra dio wie, któ re mia ło być li kwi -
do wa ne, znów jest uży wa ne po -
nadnor ma tyw nie i śmier dzi na ca -
łą oko li cę, zaś wła dze mia sta zby -
wa ją miesz kań ców – ta ka jest opi -
nia na Be mo wie i Bie la nach.

Na po cząt ku mie li śmy 400 in -
ter wen cji dzien nie, dziś już tyl ko
nie ca łe 50. Wpro wa dze nie usta wy
to jest ogrom na zmia na i za wcze -
śnie jest na ca ło ścio wą oce nę. Po -
czą tek był bar dzo trud ny i na dal
nie jest ła two, ale za rów no my,
jak i fir my po dej mu ją mnó stwo
dzia łań, że by po pra wić ja kość
i ter mi no wość od bio ru od pa dów.
Miesz kań cy mu szą wszel kie uwa gi
zgła szać, dzię ki te mu mo że my
na bie żą co re ago wać. 

A Ra dio wo?
Je stem po roz mo wach z mi ni -

strem śro do wi ska. W cią gu trzech
do pię ciu lat zo sta nie roz bu do wa -
na spa lar nia na Tar gów ku. Obec -
nie jest ona wnie sio na do ma jąt ku
MPO i przed się bior stwo to ma ją
roz bu do wać za pie nią dze z UE.
Za nim to na stą pi bę dzie my
zmniej sza li ucią żli wość wy sy pi ska
w Ra dio wie. MPO ku pi ło te ren
w gmi nie Zie lon ka i tam mam za -
miar zor ga ni zo wać wy sy pi sko.

Nie ma jesz cze po zwo le nia
na bu do wę te go wy sy pi ska. Mo gą
mi nąć ko lej ne la ta, za nim ono
po wsta nie.

Jest już de cy zja śro do wi sko wa,
a pro szę mi wie rzyć, że uzy ska nie

jej jest znacz nie trud niej sze, niż
sa mo po zwo le nie na bu do wę.
Oczy wi ście li czy my się z opóź nie -
nia mi i dla te go roz wa ża my in ne
wa rian ty.

Ja kie?
Pro wa dzi my roz mo wy w spra -

wie przy ję cia czę ści war szaw skich
od pa dów przez in ne wy sy pi ska.
Zgod nie z umo wą z miesz kań ca -
mi, pod ko niec ro ku przed sta wi -
my miesz kań com Bie lan „ma pę
dro go wą” z kon kret ny mi ter mi na -
mi dzia łań, ja kie bę dą pod ję te
w spra wie zmniej sza nia ucią żli wo -
ści i do ce lo wo za mknię cia wy sy pi -
ska w Ra dio wie. 

Co z prze ciw dzia ła niem kon se -
kwen cjom de kre tu Bie ru ta? Czy
mia sto na dal bę dzie bez rad ne wo -
bec rosz czeń?

Już w 2013 ro ku zło ży li śmy
w Sej mie pro jekt spe cjal nej usta -
wy, któ ra roz wią za ła by ten pro -
blem ca ło ścio wo. Jed nak kosz ty
jej przy ję cia mo gły by kosz to wać
Skarb Pań stwa na wet 27 mld zł,
więc pó ki co nie ma zgo dy mi ni -
stra fi nan sów na no we prze pi sy.
Mu si my więc dzia łać ina czej.
Przy go to wa li śmy pro po zy cje
zmian w usta wie o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi. Po pierw sze
chce my mieć pra wo pier wo ku pu
rosz czeń, a po dru gie wpro wa dzić

kil ka prze pi sów, któ re unie mo żli -
wia ły by wcho dze nie w pra wa wła -
ści cie la, któ ry od daw na nie ży je.
Uda ło nam się też uzy skać 600
mln zł z kra jo we go fun du szu re -
pry wa ty za cyj ne go (po 200 mln
na rok po cząw szy od 2014), z któ -
re go War sza wa nie mo gła wcze -
śniej ko rzy stać. 

Pro szę w skró cie po wie dzieć
coś o pla nach na naj bli ższe czte ry
la ta?

Za le ży mi na tym, aby ja kość
ży cia w War sza wie pod no si ła się
da lej w tak szyb kim tem pie, dla te -
go pla ny na ko lej ną ka den cję są
bar dzo am bit ne. Kon ty nu uje my
bu do wę me tra. Zbu du je my ob -
wod ni cę śród miej ską, od da -
my 2500 miejsc w żłob kach, 4500
w przed szko lach, 7000 w szko -
łach. Zbu du je my Mu zeum Sztu ki
No wo cze snej. Szpi ta le Wol ski,
Bie lań ski i Pra ski zo sta ną grun -
tow nie zmo der ni zo wa ne. Po wsta -
nie 200 km no wych ście żek ro we -
ro wych, wy da my 3 mld zł na ta bor
ko mu ni ka cji miej skiej, TBS -y
zbu du ją na dział kach miej -
skich 1100 no wych miesz kań
na wy na jem dla osób bez zdol no -
ści kre dy to wej, zaj mą się też re wi -
ta li za cją sta rych ka mie nic.

Dzię ku ję za roz mo wę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Me tro bu du je my w re jo nach naj sil niej zur ba ni zo wa nych i po zba -
wio nych sil ne go, wy daj ne go trans por tu szy no we go.
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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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Pie nią dze w War sza wie są, lecz nie
dla nas. I tak na przy szło rocz ne in -
we sty cje Pra ga Pół noc do sta nie 38,5
mln zł, pra wie pięć ra zy wię cej niż
Tar gó wek, Bia ło łę ka do sta nie 33,2
mln zł, czy li czte ry ra zy wię cej, Ur sy -
nów 28,9 mln zł, czy li 3,5 ra zy wię cej.
Tak wła śnie dys kry mi nu ją co po trak -
to wa ła Tar gó wek pre zy dent War sza -
wy Han na Gron kie wicz -Waltz. Czy
za wsze by ło tak ma ło? Na wet w kry -
zy so wym 2012 ro ku Tar gó wek do stał
wię cej. W in nych la tach by ło jesz cze
le piej.

Tak jak szo ku ją cię cia w bu dże cie,
tak też obu rza zgo da na nie rad nych
ko ali cji PO – Nasz Tar gó wek, któ rzy
do sko na le wie dzą, ile jest do zro bie -
nia. Od se sji ra dy dziel ni cy Tar gó -
wek nie da je mi spo ko ju myśl: jak
rzą dzą ca ko ali cja mo gła po przeć
bu dżet dziel ni cy na 2015 r., w któ -
rym de fi cyt to pra wie 13 mln zł?

Ten bu dżet ozna cza brak roz -
wo ju, bier ność, sta gna cję i nie -
zdol ność do rów na nia do naj lep -
szych!

Gdy by tak do kład nie przyj rzeć
się wstęp ne mu pro jek to wi bu dże tu
dziel ni cy, wraz z po praw ka mi ko -
ali cji rzą dzą cej, to jest tam tyl ko ty -
le, że by wy star czy ło na do koń cze -
nie roz po czę tych już in we sty cji lub
tyl ko na roz po czę cie wstęp nych
prac. Tak aby na rok wy bo rów by ło
wi dać, że coś się ro bi. Tym cza sem
w no wym pro jek cie nie ma ani jed -
ne go re mon tu uli cy, ani jed ne go
re mon tu do mu ko mu nal ne go. To
nie jest bu dżet, to ka ta stro fa in we -
sty cyj na na Tar gów ku!

Rad ni Pra wa i Spra wie dli wo ści
nie go dząc się na ra żą co ni ską kwo -
tę prze zna czo ną na in we sty cje zło -
ży li wnio sek o 17 mln zł – na bu do -
wę bo isk szkol nych m.in. przy Szko -
le Pod sta wo wej nr 277 przy ul. Su -

wal skiej 29, na ter mo mo der ni za cję
szkół, m.in. Gim na zjum nr 143
(Bart ni cza 8), bu do wę ulic, oświe -
tle nia, ście żek ro we ro wych czy pla -
cu za baw. Nie ste ty, więk szość od -
rzu ci ła ten wnio sek. PO i Nasz Tar -
gó wek do sko na le wie dzą, że pro po -
zy cja Han ny Gron kie wicz -Waltz jest
skan da licz na, bo wsty dząc się za sa -
mych sie bie w pa ni ce od rzu ci li
wnio sek o gło so wa nie imien ne.

Plat for ma w swej aro gan cji jest
tak pew na wy ni ków wy bo rów
na Tar gów ku, że na wet nie ukry wa
te go, że in ne dziel ni ce są dla niej
wa żniej sze. Rad ni Plat for my Oby -
wa tel skiej z ra dy dziel ni cy Tar gó wek
wi docz nie zwy czaj nie bo ją się upo -
mi nać u Han ny Gron kie wicz -Waltz
o pie nią dze dla swo jej dziel ni cy. Bo
mo że pa ni Ha nia się zde ner wu je
i ich oso bi sta po zy cja bę dzie za gro -
żo na? Bar dzo po tul ni też sta li się
nie ste ty rad ni z klu bu Nasz Tar gó -
wek. Bo co bę dzie jak przed wy bo -
ra mi PO wy po wie im umo wę ko ali -
cyj ną? Dra mat, ich dra mat. Sie bie
sta wia ją na pierw szym miej scu.
Rad ni, dla któ rych po pra wa ży cia
miesz kań ców nie jest wa żna, któ rzy
za wszel ką ce nę chcą utrzy mać się
przy wła dzy – na wet kosz tem de gra -
da cji dziel ni cy – po win ni prze stać
peł nić tę funk cję. Bo gdy po zo sta ną,
to do pie ro bę dzie dra mat. Za wi nio -
ny przez nasz zły wy bór.

Mam na dzie ję, że 16 li sto pa da
miesz kań cy Tar gów ka wy sta wią
złym rad nym ra chu nek. Da dzą
czer wo ną kart kę. Po ra na wy bór
lu dzi uczci wych, dzia ła ją cych dla
do bra wspól ne go, po ra na lu dzi
z Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Agniesz ka Kacz mar ska

Targówek bez inwestycji
� Targówek w 2015 dostanie cztery razy mniej
na inwestycje niż w obecnym roku, będzie to zaledwie 8,2
mln zł! Gdyby to przeliczyć na jednego mieszkańca,
wypada najmniej w całej Warszawie. A przecież mówimy
o dzielnicy, która pod względem zaludnienia jest szósta
w stolicy. To katastrofa inwestycyjna!

Autorka jest radną Dzielnicy Targówek od 2002 r.
Przewodniczącą Klubu Radnych PiS

Samarytanki to nie tylko szkoła. Przydałby się remont ulicy

Na ra zie to tyl ko pro jek ty i za -
łącz ni ki bu dże to we, ale wia do mo
już, cze go mo że my się spo dzie -
wać. Na in we sty cje jest nie wie le
po nad 8 mln, z cze go nie mal
wszyst ko zo sta nie wy da nie
na oświa tę. Jesz cze w ro ku 2014
uda ło się wy go spo da ro wać 1,3
mln na mo der ni za cję uli cy Po tu -
lic kiej. Jed nej uli cy! Tym cza sem
w przy szłym ro ku pół mi lio na zło -
tych ma wy star czyć na wszyst kie.

Pro po no wa ne w 2015 r. 8,2 mln
zł mo żna po dzie lić na dwa ro dza -
je: do koń cze nie już roz po czę tych
re mon tów w pla ców kach edu ka -
cyj nych oraz re ali za cja pro jek tów,
któ re wy gra ły te go rocz ne gło so -
wa nie nad bu dże tem par ty cy pa -
cyj nym (i to nie wszyst kich).

A co ma my w bu dże cie
na rok 2015? Dal szą prze bu do wę
li ceum przy ul. Oszmiań skiej
za kwo tę prze kra cza ją cą 5 mln zł
oraz bu do wę bo isk przy szko le
pod sta wo wej na Tur monc kiej (1,9
mln). Ta kże bu do wę od dzia łów
przed szkol nych (pra wie 275 tys.)
i roz bu do wę przed szko la przy
Smo leń skiej (270 tys.).

Resz tę w gro nie in we sty cji sta -
no wią pro jek ty, któ re zwy cię ży ły

w gło so wa niu w ra mach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go: plac za baw
przy Tu życ kiej (340 tys.), utwo rze -
nie te re nu re kre acyj ne go w re jo -
nie Prze cław skiej i Bu ko wiec kiej
(290 tys.), do pro wa dze nie elek -
trycz no ści do Dom ku Her ba cia -
ne go w par ku Bród now skim (60
tys.), re ali za cja pro jek tu „Kul tu -
ral na si łow nia na Bród nie” w re -
jo nie Wy soc kie go, Ogiń skie go
i Po bo rzań skiej (35 tys.) oraz

„Sza cho we in spi ra cje – sta no wi -
sko do gier plan szo wych” w par ku
Bród now skim (21 tys.).

Co da lej?
Po zo sta ją proś by. Za rząd dziel -

ni cy chce pro sić mia sto o do dat -
ko we 4,7 mln zł, z te go 1,6 mln
mia ło by zo stać prze zna czo ne
na in we sty cje dro go we. – Na szym
zda niem po trzeb ne jest po nad 17
mln. Nie po trze bu je my w tej
chwi li no wych szkół. Wy dat ki

na oświa tę nie po win ny być aż tak
zna czą ce. Z na szych wy li czeń wy -
ni ka, że z 17 do dat ko wych mi lio -
nów dziel ni ca na dro gi po win na
do stać 11,7 mln. Prze woź ni ków,
Czar na Dro ga, Bar dow skie go,
Co dzien na, dro ga do jaz do wa
do ko ścio ła Ma rii Mag da le ny – to
trze ba na pra wić i to pil nie!
Na pro po no wa ny bu dżet nie mo -
że my się zgo dzić, bo ozna cza ło by
to, że dziel ni ca prze sta nie się roz -
wi jać – ape lo wał prze wod ni czą cy
ko mi sji in we sty cyj nej To masz Ci -
choc ki.

– Na pew no bu dżet in we sty cyj -
ny po wi nien być wy ższy, ale jed -
ne go ro ku po trze by i mo żli wo ści
są więk sze, a kie dy in dziej to wy -
glą da zu peł nie ina czej. Pro gram
in we sty cyj ny pla nu je się na dwa
la ta do przo du. Na rok 2016 ma -
my obie ca ne pie nią dze na bu do -
wę żłob ka. A ta kże ko lej nych in -
sty tu cji oświa to wych – przy Sa ma -
ry tan ce, Gi lar skiej i Mal bor skiej –

bro nił się bur mistrz Grze gorz
Za wi stow ski.

Wła dze mia sta bu du ją Tar gów -
ko wi me tro. Ma my się nim za do -
wo lić?

mac

Zostaliśmy bez pieniędzy
� Dziurawe drogi? Brak ścieżek rowerowych, chodników, latarni, ławek. Miejmy
nadzieję, że nie jest tak źle, bo przyszłoroczny obraz dzielnicy będzie niemal identyczny.
Pieniędzy na inwestycje w 2015 roku jest rekordowo mało.

Władze
miasta budują
Targówkowi metro. Mamy
się nim zadowolić?
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– 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

Co ró żni sto so wa ne ma so wo
w kra jach za chod niej Eu ro py
stre fy Tem po 30 od pol skich ulic
z ogra ni cze niem pręd ko ści do 30
km/h, na wet tych z za mon to wa ny -
mi pro ga mi zwal nia ją cy mi? Tym,
że li mit pręd ko ści jest wy mu sza ny
fi zycz nie przez ele men ty uspo ko -
je nia ru chu. To nie tyl ko pro gi,
ale ta kże wy nie sio ne o 15–20 cm
tar cze skrzy żo wań, zmu sza ją ce
sa mo cho dy do zwol nie nia i pod -
kre śla ją ce pierw szeń stwo pie -

szych na przej ściach. W kla sycz -
nej stre fie Tem po 30 wszyst kie
skrzy żo wa nia są rów no rzęd ne
i nie ma wy dzie lo nych dróg czy
pa sów ro we ro wych – ro we ry i sa -
mo cho dy ko rzy sta ją z te go sa me -
go pa sa.

– Stre fy Tem po 30 to do bry po -
mysł, zwłasz cza w ta kich dziel ni -
cach – mó wi Ja cek Grunt -Me jer,
psy cho log trans por tu z Uni wer sy -

te tu War szaw skie go. – Wbrew po -
wszech nej opi nii ob ję cie ja kie goś
ob sza ru ta ką stre fą nie ko niecz nie
ozna cza, że kie row cy bę dą mu sie li
jeź dzić wol niej i ubę dzie miejsc
par kin go wych. Sa mo cho dy już je -
żdżą tam wol no a usta wie nie pro -
gów czy pod nie sie nie tarcz skrzy -
żo wań spra wi tyl ko, że fak tycz nie
wszy scy kie row cy bę dą jeź dzić tak,
jak roz sąd na więk szość. Uspo ko je -
nie ru chu nie mu si wią zać się ta -
kże z li kwi da cją miejsc par kin go -
wych. Mo żna sto so wać do brze
zna ne z kra jów sta rej Unii par ko -
wa nie na prze mien ne: au ta sta ją
raz po jed nej a raz po dru giej stro -
nie uli cy, aby kie row cy nie mo gli
się na ta kich uli cach roz pę dzać.

– Za ci sze jest dość du żym osie -
dlem z wie lo ma wą ski mi ulicz ka -
mi. Nie któ re są na wet za wą skie,
aby zmie ścić tam chod nik i as falt
– przy po mi na rad ny Ję drzej Ku -
now ski. – Ob ję cie ca łe go Za ci sza
stre fą Tem po 30 wy ma ga ło by po -
nie sie nia du żych kosz tów, a i tak
na wie lu uli cach ruch pra wie nie

ist nie je. Naj pierw na le ży wy bu do -
wać wszyst kie bra ku ją ce uli ce.
Jed nak na dro gach, któ re są osie -
dlo wy mi, a z ko niecz no ści peł nią
dziś funk cję „ob wod ni cy” i ma ją
du że na tę że nie ru chu – na przy -
kład w po bli żu szko ły – jest to jak
naj bar dziej wska za ne.

W czerw co wym gło so wa niu
nad bu dże tem par ty cy pa cyj nym
wart 180 tys. zł pro jekt stre fy
Tem po 30 nie zy skał apro ba ty
miesz kań ców Za ci sza, zdo by wa -
jąc tyl ko 239 gło sów. Ze wzglę du
na koszt pro jekt mu siał zdo być aż
o 906 gło sów wię cej… ale wte dy
nie po wstał by w przy szłym ro ku
plac za baw przy Tu życ kiej.

– War to zwró cić uwa gę na ko -
rzy ści dla lo kal nych spo łecz no ści.
Po pra wia się bez pie czeń stwo pie -
szych, dzie ci mo gą spo koj nie sa -
me iść do szko ły oso by star sze nie
ma ją pro ble mów z prze kra cza -
niem uli cy – do da je Grunt -Me jer.
– Dzię ki uspo ko je niu ru chu jest
też du żo mniej szy ha łas.

DG

Strefa Tempo 30 na Zaciszu?
� Mieszkańcy Zacisza chwalą sobie progi zwalniające, zamontowane na Gilarskiej
i Jórskiego. Może to czas, żeby całe osiedle objąć strefą Tempo 30?

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

Uspokojenie
ruchu nie musi wiązać się
z likwidacją miejsc
parkingowych. Można
stosować dobrze znane
z krajów starej Unii
parkowanie
naprzemienne: auta stają
raz po jednej a raz
po drugiej stronie ulicy,
aby kierowcy nie mogli
się na takich ulicach
rozpędzać.
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Owo ce przy no si co raz ści ślej sza
współ pra ca z Rzecz ni kiem Praw
Oby wa tel skich, ale nie bra ku je też
wła snych ini cja tyw usta wo daw -
czych. Wie le spraw – cza sa mi wy -
da wa ło by się drob nych, ale dla lu -
dzi, któ rych do ty czą, wa żnych – jest
w to ku. Po in for mu ję o nich, gdy
pro jek ty zo sta ną przy ję te i prze sła -
ne do Sej mu. Na ra zie o tym, co
do tej po ry uda ło się zro bić.

Za pro po no wa li śmy zmia nę nie -
któ rych prze pi sów usta wy o re ha -
bi li ta cji tak, by uła twić oso bom
nie peł no spraw nym, któ re oso bi -
ście wy ko nu ją dzia łal ność go spo -
dar czą, ubie ga nie się o re fun da cję
skła dek na ubez pie cze nia spo -
łecz ne. Obec nie na wet mi ni mal ne
opóź nie nie w ich opła ce niu unie -
mo żli wia uzy ska nie re fun da cji, co
mo że do pro wa dzić na wet do ban -
kruc twa fir my. Cho dzi też o umo -

żli wie nie uma rza nia, roz kła da nia
na ra ty bądź od ra cza nia zwro tu
po mo cy udzie lo nej w tej for mie.

Za pro po no wa li śmy no we li za cję
Ko dek su kar ne go tak, by unie mo -
żli wić wła ści cie lom ka mie nic nę -
ka nie lo ka to rów w ce lu zmu sze -
nia ich do opusz cze nia miesz kań.
Obec nie za le wa nie miesz kań, de -
wa sto wa nie bu dyn ku, usu wa nie
drzwi i okien, od ci na nie wo dy,
ogrze wa nia i prą du, za mu ro wy -
wa nie wej ścia itp. nie jest prze -
stęp stwem, bo nie do cho dzi
do prze mo cy bez po śred niej wo -
bec oso by (lo ka to rzy mo gą się
bro nić przed ta ki mi prak ty ka mi
tyl ko na dro dze cy wil nej). Se nat
wno si, by prze moc po śred nia też
pod le ga ła ka rze.

Za pro po no wa li śmy li kwi da cję
lu ki praw nej w usta wie o ochro -
nie rosz czeń pra cow ni czych w ra -

zie nie wy pła cal no ści pra co daw cy.
Po wo do wa ła ona, że pra cow ni cy
pol skie go przed się bior cy, któ re go
upa dłość ogło sił naj pierw sąd za -

gra nicz ny (bo tam był za rząd)
a po tem po wtór nie kra jo wy, nie
mo gli sko rzy stać z wy pła ty świad -
czeń z Fun du szu Gwa ran to wa -
nych Świad czeń Pra cow ni czych.

Wnie śli śmy pro jekt usta wy
o pe ty cjach. Pra wo do nich uzna je
się za jed no z naj star szych praw
jed nost ki gwa ran to wa nych w pań -
stwach de mo kra tycz nych. Jed nak
mi mo że zo sta ło ono za pi sa ne
w na szej Kon sty tu cji, do nie daw -
na by ło mar twe, po nie waż nie
okre ślo no pro ce dur po stę po wa -
nia. Usta wa zo sta ła w lip cu
uchwa lo na i te raz wła dze pu blicz -
ne nie mo gą już pe ty cji zi gno ro -
wać. Ka żda mu si być roz pa trzo na
w okre ślo nym ter mi nie, a oby wa -
tel, któ ry ją zło żył, mu si zo stać
po in for mo wa ny, w ja ki spo sób zo -
sta ła za ła twio na.

Za pro po no wa li śmy no we li za cję
usta wy o ren cie so cjal nej tak, by
pra wo do niej by ło unie za le żnio -

ne od prze by wa nia na te re nie
Pol ski. Wy star czy po sia da nie
w Pol sce miej sca za miesz ka nia.

Wnie śli śmy pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy o ko mor ni kach
są do wych i eg ze ku cji. Cho dzi
o to, by dłu żnik nie po no sił kosz -
tów po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go,
któ re prze ciw nie mu nie po win no
być pro wa dzo ne i zo sta ło umo -
rzo ne. TK uznał obo wią zu ją cy
prze pis za nie zgod ny z za sa dą
przy zwo itej le gi sla cji, co wy da je
się oczy wi ste.

To tyl ko nie któ re z se nac kich
pro jek tów. Mam na dzie ję, że
Sejm nie bę dzie zwle kał z ich roz -
pa trze niem i pra ca Izby Wy ższej
nie pój dzie na mar ne. Nie ste ty,
na ra zie więk szość utknę ła w sej -
mo wych ko mi sjach.

Ma rek Bo row ski

Ludzka twarz Senatu
� O Senacie w mediach jak zwykle cicho. Szkoda, bo coraz mocniej angażuje się on
w obronę praw człowieka. Warto więc, by zainteresowani mieli tego świadomość.

I choć przy wy kli śmy do „prze -
jaz do wej” ob słu gi w fast fo odach,
ja koś trud no wy obra zić so bie po -
dob ne za sa dy w skle pie z „pro -
cen ta mi”. Cho ciaż, kie dyś, kto
wie – mo że bez wy sia da nia z sa -
mo cho du bę dzie mo żna za mó wić
(do spo ży cia, oczy wi ście, w do -
mo wych pie le szach), czte ry pi wa,
dwa cy dry i małp kę czy stej?

(red)

Bu duj z na mi „Mi gaw ki
z oko li cy”! Zau wa ży łeś coś, co
war to do ce nić, po chwa lić,
a mo że wy śmiać czy wy tknąć?
Wy ślij nam zdję cie z pod pi sem
na maila: echo@ga ze ta echo.pl.

Migawki z okolicy
Specyficzny sklep drive-thru?
� Jadąc w stronę Toruńskiej ulicą Świętego
Wincentego przy pawilonach handlowych po lewej
stronie można zobaczyć nietypowy drogowskaz…

Autor jest senatorem warszawsko-praskim, 
byłym marszałkiem Sejmu



Ta kie by ły za po wie dzi no we go
bu dże to wa nia unij ne go. W naj bli -
ższej ka den cji 2014-2018 mia ły
wró cić naj wa żniej sze in we sty cje
pra skie: most Kra siń skie go, ul. św.
Win cen te go, ob wod ni ca śród miej -
ska, część pra ska (ron do Wia tracz -

na – ron do Ża ba, Tra sa Ty siąc le cia
itd). To wszyst ko, przy in ten syw -
nym pro gra mie re wi ta li za cji sub -
stan cji miesz ka nio wej i pod nie sie -
nia stan dar dów cy wi li za cyj nych
Pra gi Pół noc, Pra gi Po łu dnie i Tar -
gów ka, by ło jak świa teł ko w tu ne -

lu. Nic bar dziej myl ne go, bo dziś
wie my, że o to wszyst ko trze ba bę -
dzie sto czyć ko lej ną wal kę. 

Przeciwnik praskich
inwestycji?

A skąd ta wie dza – mo żna za py -
tać? Zno wu po mo gli dzien ni ka rze.
Re dak tor Ja ro sław Osow ski, któ ry
nie ukry wa, że jest prze ciw ni kiem
pra skich in we sty cji, al bo – jak mó -
wi – zwo len ni kiem wy raź ne go ich
ogra ni cze nia, aby wiel ki ruch sa -
mo cho do wy z pra skiej War sza wy
nie wle wał się do Śród mie ścia
i Żo li bo rza i – wspie ra roz wią za -
nia „mi ni ma li stycz ne” grup pra żan
z Mi cha ło wa, czę ści Szmu lek, któ -
rym obo jęt ne są za pcha ne czę ści
Pra gi z Ząb kow ską i Ra dzy miń -
ską. W ar ty ku le „Ra tusz po słu chał
pra żan. Nie bę dzie wiel kich ar te -
rii” (Ga ze ta Wy bor cza
z 21.10.2014) do no si o wiel kim
suk ce sie zwo len ni ków roz wią zań
wy raź nie ogra ni cza ją cych in we sty -
cje po pra wej stro nie War sza wy.
No i ma my już przed wy bo ra mi
prze ciek. Nie bę dzie w naj bli ższym
re al nym ter mi nie Tra sy Ty siąc le -
cia, któ ra zbie ra jąc ruch lo kal ny

mia ła udro żnić ko mu ni ka cję mię -
dzy Pra ga mi. Wi ni się za to PKP
i od wle ka nie de cy zji w spra wie
prze jaz du przy ul. Ko smow skiej
(za 20-30 lat) i prze su wa nie bu do -
wy no wych tu ne li przy Dwor cu
Wschod nim. 

Nie na le ży też spo dzie wać się
szyb kiej re ali za cji ob wod ni cy śród -
miej skiej, czę ści pra skiej. Za au to -
rem ar ty ku łu cy tu ję: „rzecz nik
urzę du mia sta Bar tosz Mil czar -
czyk pod trzy mał wczo raj od le gły
ter min bu do wy ob wod ni cy, w do -
dat ku tyl ko od ron da Wia tracz na
na Gro cho wie do ul. Ra dzy miń -
skiej – to la ta 2018-2021”. Ko niec
cy ta tu. I wszyst ko ja sne. Nie w naj -
bli ższej ka den cji. Na wet re ali zo -
wa na obec nie Tra sa Świę to krzy ska
jest po dob no za gro żo na. Wal ka ze
zwo len ni ka mi „dró żki”, a nie Tra -
sy jesz cze się nie skoń czy ła i bę dą
wy ta cza ne ar ma ty i sza lo ne po my -
sły (ogra ni cze nia ru chu już na wy -
bu do wa nej uli cy So ko lej), a ta kże
za gro żo ny jest naj wa żniej szy jej
od ci nek po mię dzy Ki jow ską a Tar -
go wą. Od sy łam Pań stwa do lek tu -
ry ca łe go ar ty ku łu, są tam bo wiem
wła sne po my sły re dak to ra i eks -
perc kie, i w pew nym mo men cie
nie wia do mo gdzie się koń czą za -
po wie dzi ra tu sza, a gdzie za czy na
wy obraź nia au to ra. Do te go po le -
cam lek tu rę o pro jek tach wy da wa -
nia pie nię dzy unij nych te goż au to -
ra „Mi liar dy z UE dla War sza wy
i Ma zow sza: me tro, tram wa je,
dro gi” (GW 13.10.2014). Z tych
lek tur wy ni ka, ile pra cy mu szą
wło żyć rad ni przy szłej ka den cji
w wal ce o pra skie in we sty cje. 

Co jest pewne?
Pew ne jest tyl ko me tro, ale już

opóź nio ne o rok, dru ga jezd nia
Wa łu Mie dze szyń skie go od Trak tu
Lu bel skie go do gra ni cy mia sta,
mo der ni za cja ul. Mar sa i Żoł nier -

skiej i część ob wod ni cy śród miej -
skiej w ogra ni czo nej re ali za cji
(praw do po dob ny ter min po wy żej).
Nie bę dzie III li nii me tra ani al ter -
na tyw ne go tram wa ju na Go cław.
Mo ja zna jo ma ko le żan ka rad na
mó wi mi na po cie sze nie, że bę dzie
bu do wa na uli ca Ło dy go wa na Tar -
gów ku. Bar dzo bym te go chciał,
tyl ko ja pa mię tam, że przed tam ty -
mi wy bo ra mi też Ło dy go wa by ła
w pla nie (z bu dże tem 80 mln)

i po wy bo rach z bu dże tu wy pa dła.
Oby te raz by ło ina czej. I stąd mój
apel, do wszyst kich rad nych przy -
szłej ka den cji – bój się to czy o no -
wy bu dżet mia sta, no wy bu dżet in -
we sty cji ze środ ków unij nych, in -
we sty cje z bu dże tu cen tral ne go.
Mia sto stać na wię cej in we sty cji,
a ni ski po ziom za dłu że nia, w po -
rów na niu z in ny mi du ży mi mia sta -
mi, da je szan sę bez piecz ne go roz -
wo ju. Trze ba więc roz ma wiać ze
wszyst ki mi, odło żyć wszel kie par -
ty ku la ry zmy, że by po na szej stro -
nie War sza wy lu dziom na praw dę
ży ło się le piej.

Da riusz Kli ma szew ski
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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.

Mój apel,
do wszyst kich rad nych
przy szłej ka den cji – bój
się to czy o no wy bu dżet
mia sta, no wy bu dżet in -
we sty cji ze środ ków unij -
nych, in we sty cje z bu dże -
tu cen tral ne go. Mia sto
stać na wię cej in we sty cji,
a ni ski po ziom za dłu że -
nia, w po rów na niu z in ny -
mi du ży mi mia sta mi, da -
je szan sę bez piecz ne go
roz woju.

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.

Klub miesz czą cy się przy Kon -
dra to wi cza 25 za pra sza mło dzież
w wie ku 11–16 lat na bez płat ne
tre nin gi bok ser skie. Za ję cia od -
by wać się bę dą od po nie dział ku

do piąt ku w go dzi nach usta lo -
nych po za koń cze niu re kru ta cji.

Za pi sy w go dzi nach 11.00–
16.30 w sie dzi bie klu bu.

(red)

Zostań pięściarzem!
� Jeśli chcesz się wyładować, a przy okazji nabyć
szybkości, zwinności i pewności siebie – UKS Pięściarz
ma dla Ciebie propozycję.



Dom po wstał w 1908 r. wśród za -
bu do wań są sia du ją cych z cmen ta -
rzem, na sy pem Ko lei Nad wi ślań -
skiej i ro gat ka mi bród now ski mi.
Praw do po dob nie z miesz kań czyn -

szo wych ko rzy sta li tu wła śnie pra -
cow ni cy ko lei i kir ku tu. Do dziś za -
cho wa ły się rzeź bio ne zdo bie nia
na umiesz czo nych od po dwór ka
klat kach scho do wych i że liw ne nu -

me ry nad drzwia mi. Pod czas II woj -
ny świa to wej drew nia ny dom prze -
kształ co no w szpi tal po lo wy. Dziś
zno wu jest wła sno ścią pry wat ną
i na dal peł ni funk cję miesz kal ną.

Cu dem oca la ły z woj ny bu dy nek
stał so bie spo koj nie i na ubo czu, bę -
dąc atrak cją dla mi ło śni ków daw nej

War sza wy, aż do prze bu do wy ron da
Ża ba i po sze rze nia pierw szych kil -
ku dzie się ciu me trów ul. Win cen te -
go. Spa li ny i drga nia z jezd ni, któ rą
wy ty czo no w bez po śred nim są siedz -
twie do mu, spra wia ją, że drew no
nisz cze je co raz szyb ciej. Je śli dom
nie zo sta nie wpi sa ny do re je stru za -
byt ków, mo że wkrót ce za cząć się
roz pa dać a miesz kań com za gro zi
eks mi sja. Drew niak nie bę dzie miał
szans na prze trwa nie ta kże
przy pla no wa nej bu do wie dru giej
jezd ni ul. Win cen te go.

W przy szłym ro ku są sied ni
cmen tarz ży dow ski zo sta nie
otwar ty dla zwie dza ją cych i za -
czną przy je żdżać tam wy ciecz ki
z Pol ski i Izra ela. Ma low ni czy
drew nia ny dom z pew no ścią tra -
fił by na nie jed no zdję cie i dał
oka zję do opo wie dze nia tu ry stom
cze goś o Tar gów ku (mo że po wi -
nien po wstać obok punkt in for -
ma cji tu ry stycz nej?). Kie dy nie -
daw no na Wo li zbu do wa no dru gą
jezd nię ul. Pro stej, za pro jek to wa -
no na niej wą skie gar dło, by nie
znisz czyć ru in fa bry ki Nor bli na.
A jak bę dzie na Tar gów ku?

DG

Czy drewniany dom przy kirkucie przetrwa?
� Ostatni w Warszawie, 100-letni drewniany dom czynszowy przy cmentarzu
żydowskim przetrwał obie wojny światowe, ale jego przyszłość wciąż jest niepewna.
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Pro jekt „Wie lo kul tu ro we Bród -
no”, o któ rym pi sa li śmy już kil ka -
krot nie, jest re ali zo wa ny przez
Dom Kul tu ry Świt z gran tu uzy -
ska ne go z Mu zeum Hi sto rii Pol -
ski. Po wsta je trój wy mia ro wa wi -

zu ali za cja przed wo jen nej ul. Bia -
ło łęc kiej.

– To bar dzo dro bia zgo wa pra ca
i wiel kie wy zwa nie – mó wi Sła wo -
mir Bo chu ta, któ ry kie ru je tech -
nicz nym pro ce sem po wsta wa nia wi -
zu ali za cji. – Do tych czas chy ba nikt
nie pod jął się ta kiej rze czy. Bar dzo
za le ży nam, by po przez szcze gó ły
od dać spe cy fi kę uli cy. Zad ba my
o wy gląd chod ni ka, stud ni, la tarń,
ogród ków, aby jak naj wier niej za -
pre zen to wać ob raz przed wo jen nej
dziel ni cy. Jed no cze śnie nie mo że my
zbyt nio „ob cią żyć” pro gra mu, aby
kom pu te ry od bior ców mo gły so bie
z nim po ra dzić.

Pod sta wą wi zu ali za cji jest pra ca
„War szaw skie No we Bród no 1940
wy do by te z mgły za po mnie nia”
au tor stwa ar chi tek ta Zyg mun ta
Kup niew skie go, za wie ra ją ca ma -
pę osie dla. Wi zu ali za cja bę dzie
in te rak tyw na: bę dzie my mo gli

spa ce ro wać po do wol nym miej scu
Bród na, a na wet prze je chać się
tram wa jem li nii 21.

– Na obec nym eta pie tram waj
je dzie już wzdłuż cmen ta rza
Bród now skie go i w pew nym mo -

men cie do strze ga my za ry sy wy ła -
nia ją ce go się Bród na. To na praw -
dę ro bi wra że nie – mó wi Bar tosz
Wie czo rek, ko or dy na tor pro jek tu.
– Po wo li bu dyn ki na bie ra ją
kształ tu. To, co wy da wa ło się nie -
re al ne, dzię ki no wo cze snym pro -
gra mom do ani ma cji i pra cy ar ty -
sty, sta je się rze czy wi sto ścią.

Na au to rów pro jek tu cze ka ją
te raz naj trud niej sze za da nia,
w tym od two rze nie przed wo jen -
ne go ko ścio ła Mat ki Bo żej Ró -
żań co wej przy ul. Wy soc kie go
i bu dyn ku ki na „Klub”, po któ -
rym nie zo sta ła żad na fo to gra fia.
Wciąż po trzeb ne są więc zdję cia,
wy ko na ne na Bród nie przed
II woj ną świa to wą lub pod czas
niej. Oso by po sia da ją ce ta kie fo -
to gra fie pro szo ne są o kon takt
z ko or dy na to rem pro jek tu
(tel. 606–685–425).

DG

Przedwojenne Bródno w 3D
� Trwające od kilku miesięcy prace nad wizualizacją
przedwojennego Bródna nabierają tempa. Nasi
czytelnicy zobaczą ich efekty jako pierwsi.

Jeśli dom
nie zostanie wpisany
do rejestru zabytków,
może wkrótce zacząć się
rozpadać
a mieszkańcom zagrozi
eksmisja. Drewniak nie
będzie miał szans
na przetrwanie także
przy planowanej
budowie drugiej jezdni
ul. Wincentego.



Py ta nie tyl ko, czy rze czy wi ście
nie do brzy? W koń cu to ta cy sa mi
lu dzie jak my wszy scy. O zwró ce -
nie uwa gi na ludz ką twarz kon tro -
le ra ape lu je też Za rząd Trans por -
tu Miej skie go, roz po czę tą nie -
daw no kam pa nią „Pra cu ję ja ko
kon tro ler bi le tów”.

He rod -ba by?
Co z niej wy ni ka? Mo żna się

na przy kład do wie dzieć, że ZTM
za trud nia 200 kon tro le rów – tyl -
ko 11 z nich to ko bie ty. Zacz nij my
więc od nich: czy są to he rod -ba -
by, po tra fią ce za trzy mać ga po wi -
cza wy cią gnię ciem rę ki? Nie. To
ab so lut nie naj zwy klej sze ko bie ty,
ja kich na uli cy mi ja my dzie siąt ka -
mi. Na co na rze ka ją naj czę ściej,
oprócz wul gar no ści i szar pa nin,
któ rych nie bra ku je? Na zło śli -
wość ga po wi czów i wspie ra nie ich
przez resz tę pa sa że rów. – Naj czę -
ściej, gdy pa sa żer nie ma bi le tu,
nie ma też przy so bie żad ne go do -
ku men tu to żsa mo ści. Przy naj -
mniej tak twier dzi. W ta kiej sy tu -
acji trze ba za dzwo nić po po li cję
lub straż miej ską, któ rej funk cjo -
na riu sze ma ją mo żli wość po twier -
dze nia da nych oso bo wych. Za zwy -
czaj też, po przy jeź dzie pa tro lu,
znaj du je się do wód, pasz port al bo
le gi ty ma cja stu denc ka. Po co stra -
ci li śmy go dzi nę sto jąc na przy -
stan ku, po co an ga żo wa li śmy słu -
żby po rząd ko we? – mó wi Eli za,
któ ra jest kon tro ler ką od trzech

lat. Cie ka we zda rze nia na słu żbie?
– Spraw dza łam bi le ty. Jed na z pa -
sa że rek od ra zu po wie dzia ła, że
nie ma bi le tu i wrę czy ła mi do wód
oso bi sty. Już to by ło dziw ne, po -
nie waż za zwy czaj mu szę o to wal -
czyć kil ka dzie siąt mi nut. Chwi lę
póź niej wsta ła i po wie dzia ła:
„Pro szę so bie usiąść, bę dzie pa ni
wy god niej wy pi sy wać we zwa nie”.

Czy tę pra cę da się lu bić?
– Ja lu bię swo ją pra cę za sta ły

kon takt z ludź mi i brak mo no to -
nii. Ka żde go dnia dzie je się coś
in ne go – mó wi To masz, w za wo -
dzie od 31 lat. – Nie zbęd na jest
ta kże po go da du cha. Gdy wcho -
dzę do au to bu su peł ne go lu dzi,
mam do wy bo ru: al bo po wiem
pod no sem „dzień do bry” i za cznę
z mi ną ska zań ca spraw dzać bi le ty,
al bo gło śno, z peł nym uśmie chem
na twa rzy przy wi tam się, do ka -
żde go się uśmiech nę i po dzię ku ję
za oka za nie bi le tu. Zaw sze wy bie -
ram dru gą opcję i pro szę mi wie -

rzyć – w więk szo ści przy pad ków
pa sa że ro wie od po wia da ją tym sa -
mym. Kie dyś na tra sie plac Ban -
ko wy – Kró lew ska re gu lar nie spo -
ty ka łem ga po wi cza. Pod czas
pierw szej kon tro li tak się ucie szył
na nasz wi dok, że opła cił we zwa -
nie na miej scu z ko men ta rzem –
„Ni gdy was nie spo ty kam, więc

pła cę na miej scu”. Przy ko lej nych
kon tro lach, jak sta rzy zna jo mi, ro -
zu mie li śmy się bez słów. Pa sa żer
pła cił, ja wy sta wia łem we zwa nie.
Z cza sem jed nak pod dał się i za -
czął ku po wać bi le ty. Pew nie do -
szedł do wnio sku, że jest to jed -
nak bar dziej eko no micz ne.

Ja pła cę, to i Pan za pła ci
Sko ro o wspie ra niu ga po wi -

czów by ła mo wa, swo je do po wie -
dze nia ma też Sła wo mir, ta kże
pra cu ją cy ja ko kon tro ler od po -
nad trzech de kad. – Ostat nio
spraw dza łem bi le ty na Wo li. Naj -
pierw po pro si łem o bi let mło de go
mę żczy znę, a póź niej pa na mniej

wię cej w mo im wie ku. Star szy
mę żczy zna nie miał bi le tu, nie
chciał oka zać do ku men tu po -
twier dza ją ce go to żsa mość i w do -
sad ny spo sób za czął wy ra żać swo -
ją opi nię na te mat kon tro le rów
i ko niecz no ści ka so wa nia bi le tów.
W tym mo men cie w dys ku sję włą -
czył się młod szy pa sa żer, któ re mu
wcze śniej spraw dza łem bi let i do -
bit nie za zna czył, że sko ro on pła ci
za bi let, to dla cze go ktoś ma być
w uprzy wi le jo wa nej po zy cji. To
był po czą tek wiel kiej dys ku sji,
w któ rą za an ga żo wa li się wszy scy
pa sa że ro wie ja dą cy au to bu sem.
Oso by po dzie li ły się na dwa obo -
zy, „zwo len ni ków” i „prze ciw ni -
ków” kon tro lo wa nia bi le tów. Wy -
sia da jąc po dzię ko wa łem mło de -
mu czło wie ko wi za wspar cie. To
by ło bar dzo bu du ją ce.

My śla łam, że to pod ryw…
Czy li idzie no we? Drob ny mi kro -

ka mi, ale chy ba jed nak tak. I co raz
czę ściej zmie nia się też po dej ście

pa sa że rów bez bi le tu do kon tro le -
ra. I to nie ko niecz nie w stro nę ak -
cep ta cji. Ot, przy kład przy ta cza ny
przez Mi cha ła, słu cha cza stu diów
dok to ranc kich (kon tro ler w ko mu -
ni ka cji od sied miu lat): – Pod je żdża
tram waj. Ob ser wu ję pa sa że rów
w po jeź dzie i wi dzę, że dziew czy na
przy oknie nie ma bi le tu. La ta do -
świad cze nia. Pa sa że ro wie ja dą cy
na ga pę za zwy czaj ner wo wo roz glą -
da ją się po wjeź dzie po jaz du
na przy sta nek i szu ka ją wzro kiem
kon tro le rów. Uśmiech ną łem się
do niej i po my śla łem, że wy sią dzie.
Ale gdzie tam, twar do sie dzi.
Wcho dzę do tram wa ju, pod cho dzę
i pro szę o bi let. Dziew czy na na to
z roz bra ja ją cą szcze ro ścią: „Nie
mam”. Py tam więc: „Dla cze go pa -
ni nie wy sia dła? Prze cież wi dzia ła
nas pa ni”. Na co sły szę od po wiedź:
„Bo ja my śla łam, że się pa nu
spodo ba łam”.

Jak wi dać, ni by ka nar, a też
czło wiek. I bez wzglę du na na sze
po dej ście do ka so wa nia bi le tów,
nie wol no o tym za po mi nać.

I jesz cze kil ka cy fe rek na ko -
niec: naj now sze da ne do ty czą ce
kon tro li bi le tów po cho dzą
z sierp nia te go ro ku. Skon tro lo -
wa no wów czas 350 345 pa sa że -
rów. Wy sta wio no 15 571 we zwań
do za pła ty, 2911 osób uiści ło
opła tę bez po śred nio u kon tro le -
ra, czy li łącz na licz ba ga po wi czów
to 18 482 oso by – wła śnie wy mie -
nia ne na wstę pie 5 pro cent.

(wt)

Eliza, kontrolerka

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.
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Choć pod wzglę dem ge ne tycz -
nym nie ma my zbyt wie le wspól ne -
go, to pod wzglę dem wie lu za cho -
wań owa dy spo łecz ne przy po mi na ją
lu dzi. Opie ku ją się dzieć mi, po tra fią
pro wa dzić woj ny, upra wia ją grzy by,
a nie któ re wy pa sa ją sta da mszyc.
Po tra fią też bu do wać mo sty oraz
wie żow ce i na dłu go przed czło wie -
kiem wy na la zły kli ma ty za cję. Jest

jesz cze wie le in nych cech, któ re
upo dab nia ją mrów ki, szer sze nie
i ter mi ty do ludz kich spo łe czeństw.
Ma li stu den ci wy bio rą się do nie -
zwy kłej kra iny ma leń kich, acz wa -
lecz nych owa dzich kró lestw. Zo ba -
czą, jak ra dzą so bie w ota cza ją cym
je, wro gim śro do wi sku.

08.11, godz. 11.00 – Bród now -
ski Uni wer sy tet Dzie ci, wy kład

z bio lo gii „Ile w mrów ce jest czło -
wie ka?”.

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.

kc

Ile w mrówce jest człowieka?
� W Bródnowskim Uniwersytecie Dzieci nie ma nudnych wykładów, kolokwiów,
zaliczeń i egzaminów, jest za to intrygująca podróż w świat wiedzy.

Ubo gi kon struk tor za ba wek
Dże pet to rzeź bi drew nia ną ku -

kieł kę. Ku je go wiel kie mu zdzi -
wie niu, zro bio na z so sno we go

pnia za baw ka za czy na się ru szać
i mó wić. Dże pet to na da je jej imię
Pi no kio. Oży wio ny pa ja cyk za nic
ma do bre wy cho wa nie i spra wia
swo je mu stwór cy co raz wię cej
kło po tów wy cho waw czych.
Wresz cie ucie ka z do mu i wy ru sza
w świat w po szu ki wa niu przy gód.
Wkrót ce bę dzie mu siał ra to wać
się przed oszu sta mi, do wie się,
jak to jest być w oślej skó rze,
a na wet zwie dzi wnę trze praw dzi -
we go wie lo ry ba. Pod róż sta nie się
do sko na łą oka zją, aby Pi no kio
po znał zna cze nie słów: praw do -
mów ność, lo jal ność i od wa ga.

Bi le ty 12 zł. Po pro jek cji warsz -
ta ty.

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

kc

Kalejdoskop?
� Czy dzieciom uda się
rozwikłać zagadki
obrazu? Podczas zajęć
dowiedzą się, czym
zajmuje się optyka i jak
przenieść przedmiot nie
ruszając go z miejsca.
Brzmi tajemniczo?

Na za ję ciach bę dzie jesz cze
bar dziej za dzi wia ją co! Ka lej do -
sko py sta ną się wła sno ścią dzie ci.

Na ka żdych za ję ciach Ma -
łych Ein ste inów dzie ci wy ko -
nu ją wła sno ręcz nie eks pe ry -
men ty, któ rych efek ty mo gą
za brać do do mu, a zdo by tą
wie dzę wy ko rzy stać w przy -
szło ści. Za ję cia po bu dza ją cie -
ka wość dziec ka, za chę ca ją
do prze pro wa dza nia wła snych
ba dań na uko wych, a przede
wszyst kim kształ tu ją za mi ło -
wa nie do na uki i po zna wa nia
no wych rze czy.

8 li sto pa da, so bo ta, I gru pa
– godz. 10.00; II gru pa
– godz. 11.00; III gru pa
– godz. 12.00

Opła ta: kar net (czte ry za ję -
cia) 100 zł, po je dyn cze za ję -
cia 30 zł. Obo wią zu ją za pi sy.

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

kc

źródło: zacisze.w
aw.pl

Ca li necz ka – to ma leń ka dziew -
czyn ka o ogrom nym ser cu. W świe -
cie peł nym nie spo dzia nek spo ty ka ją
wie le cie ka wych, ale też nie bez piecz -
nych przy gód. Ja ki los szy ku ją dla
niej Ro pu cha, Mysz i Kret? Czy ta kie
ma leń stwo po ra dzi so bie z prze szko -
da mi? Czy spo tka ją coś mi łe go?
A mo że po zna ko goś wy jąt ko we go?

Wy stę pu ją: An na Gu zik/An -
na Za dęc ka, Ewa Ga łat, Mar cin
Trusz czyń ski. Przed sta wie nie
trwa 45 mi nut.

Bi le ty 12 zł. Re zer wa cje
pod nu me rem tel. 22 811–01–05.

Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wy -
soc kie go 11.

kc

Calineczka – rodzinnie na Bródnie
� 9 listopada o godz. 12.00 w Domu Kultury „Świt”
rozpocznie się spektakl opowiadający losy najmniejszej
dziewczynki na świecie.

Dla cze go bań ki my dla ne są
okrą głe? Jak do mo wym spo so -
bem zro bić ogrom ne bań ki my -
dla ne? Czy uda się za mknąć
dziec ko w bań ce?… Uda się!

Na ka żdych za ję ciach Ma łych
Ein ste inów dzie ci wy ko nu ją wła -
sno ręcz nie eks pe ry men ty, któ rych
efek ty mo gą za brać do do mu,
a zdo by tą wie dzę wy ko rzy stać
w przy szło ści. Za ję cia po bu dza ją
cie ka wość dziec ka, za chę ca ją
do prze pro wa dza nia wła snych ba -

dań na uko wych, a przede wszyst -
kim kształ tu ją za mi ło wa nie do na -
uki i po zna wa nia no wych rze czy.

15 li sto pa da, so bo ta, I gru pa
– godz. 10.00; II gru pa
– godz. 11.00; III gru pa
– godz. 12.00.

Opła ta: kar net (czte ry za ję -
cia) 100 zł, po je dyn cze za ję -
cia 30 zł. Obo wią zu ją za pi sy.

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

kc

Bąbelkologia? O co chodzi?
�Mali Einsteini to doświadczenia i eksperymenty dla dzieci
w wieku 4–9 lat. Warsztaty odbywają się w soboty na Zaciszu.

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

15 li sto pa da w godz. 10.00–14.00
dzie ci prze ży ją nie sa mo wi tą kon -
struk cyj ną przy go dę.

Roz pocz ną ją w por cie. Wła -
śnie tu taj przy by wa ją go ście, aby
wy ru szyć w rejs. Ka pi tan stat ku
pi rac kie go zbie ra zaś za ło gę…

Warsz ta ty dla dzie ci w wie ku 5–
10 lat w ra mach cy klu So bo ta dla
Ma łych i Du żych.

Opła ta 50 zł.
Dom Kul tu ry „Za ci sze”,

ul. Blo ko wa 1, tel. 22 679–84–69.
kc

Twórcze budowanie z LEGO
� Dom Kultury „Zacisze” zaprasza na piracką przygodę
z klockami LEGO.

Pinokio w Kinie Małego Widza
� Wystawna ekranizacja klasycznej i niezmiennie
popularnej bajki Carlo Collodiego. Pełną humoru
historię drewnianego pajacyka, który za sprawą magii
ożywa i wyrusza w świat na poszukiwanie przygód
obejrzymy 16 listopada o godz. 13.00.
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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.

Czy tel nia Na uko wa na Tar gów -
ku po wsta ła w 1934 ro ku. Jej
pierw sza kie row nicz ka – pa ni
Ja ni na En glert w okre sie II woj -
ny świa to wej za bez pie czy ła
zbio ry przed oku pan tem. Ak tu -
al nie księ go zbiór czy tel ni li czy
ok. 30 tys. to mów i sta no wi je -
den z naj cen niej szych zbio rów
bi blio tecz nych pra wo brze żnej
War sza wy.

Już w naj bli ższą so bo tę 8 li sto -
pa da w Czy tel ni Na uko wej nr 1
przy ul. św. Win cen te go 85 od bę -
dzie się wiel ka ak cja czy ta nia.
Do gro na czy ta ją cych or ga ni za to -
rzy za pra sza ją miesz kań ców i ak -
to rów. Swój udział za po wie dzia ła
m.in. Do ro ta Osiń ska, ak tor ka
te atral na i wo ka list ka, fi na list -
ka II edy cji „The Vo ice of Po -
land”. Do dat ko wą atrak cją dla
naj młod szych bę dzie te atrzyk Ka -
mi shi bai, czy li tra dy cyj na ja poń -

ska sztu ka opo wia da nia hi sto rii
za po mo cą ob raz ków. Dla naj -
młod szych mo że być to pierw sze
ze tknię cie się ze sztu ką te atral ną,
w któ rej bę dą mo gli uczest ni czyć
ja ko wi dzo wie, nar ra to rzy czy au -
to rzy. 

Do „Ma ra to nu czy ta nia” mo -
żna do łą czyć w do wol nym mo -
men cie mię dzy godz. 10.00
a 18.00. Jest to ko lej ny pro jekt
sto wa rzy sze nia, któ ry ma na ce lu
in te gra cję spo łecz no ści lo kal nej.
Wię cej in for ma cji na www.tar go -
we kw spod ni cy.pl."Targówek w
spódnicy", akcja promocji
czytania służy również uczczeniu
80-lecia biblioteki.

Katarzyna Górska-Manczenko,
wiceprzewodnicząca Dzielnicowej

Komisji Dialogu Społecznego
Joanna Mroczek, wiceprzewodnicząca

Rady Dzielnicy Targówek Iwona
Wujastyk, radna m.st. Warszawy

Targówek poczyta dzieciom
�O korzyściach z głośnego czytania dzieciom można
napisać pracę dyplomową, ale na Targówku, dzięki
stowarzyszeniu "Targówek w spódnicy", akcja promocji
czytania służy również uczczeniu 80-lecia biblioteki.



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
·Rosyjski 793-990-330
·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
·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
·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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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. Tel. 796-698-555

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!!

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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
·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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -
ne ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. 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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72018

„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.
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Fla go wa li nia Za ci sza, czy -
li 512, otrzy ma na wio snę no wą
pę tlę. Zo sta nie ona zlo ka li zo wa -
na na uli cy Gi lar skiej w miej scu
daw nej sta cji tan ko wa nia ga zu.
Ozna cza to, że au to bus 512 za -
cznie kur so wać uli cą Ro lan da
dwu kie run ko wo, nie bę dzie krą -
żył przez Bród no. Na wnio sek
miesz kań ców uli cy Kar mi no wej,
przy sta nek przy Ro lan da zo sta nie
osło nię ty krze wa mi. Jed nak naj -
wa żniej sza kwe stia, czy li kur so wa -
nie do cen trum zo sta nie po now -
nie prze ana li zo wa na przez Za -

rząd Trans por tu Miej skie go. Ra -
da dziel ni cy Tar gó wek jed no gło -
śnie po par ła sta no wi sko 1714
miesz kań ców Za ci sza, aby jeź dził
on na dal do cen trum mia sta.

Jed no cze śnie miesz kań cy zy -
sku ją do dat ko wy au to bus, po nie -
waż li nia 527 za trzy ma się
na przy stan ku Co dzien na. Bę dzie
to przy sta nek na żą da nie.

Ło dy go wa wra ca do gry
Mo der ni za cja uli cy Ło dy go wej

po wró ci ła do bu dże tu mia sta.
Obec nie zak tu ali zo wa no już pla -

ny bu do wy i wy ku pio no pierw sze
grun ty pod jej bu do wę, aby za -
koń czyć tę in we sty cję do 2016 r.

Współ pra ca po mię dzy sa mo -
rzą dem dziel ni cy i mia sta po zwa la
sku tecz niej re ali zo wać po trze by
i wpły wać na zmia nę oto cze nia,
w któ rym ży je my. Tak jak przy kła -
dem ta kiej współ pra cy jest uli ca
Ło dy go wa, to ko lej nym jest otrzy -
ma nie sto ja ków na ro we ry i mon -
taż ich przy pla ców kach uży tecz -
no ści pu blicz nej.

Pierw sze z set ki sto ja ków po ja -
wią się na Za ci szu przy Szko le
Pod sta wo wej nr 84, po zo sta łe
przy gim na zjum przy Kra si czyń -
skiej, obu li ce ach (przy uli cy
Oszmiań skiej oraz Żu ro miń skiej)
i in nych pla ców kach. Ko lej ne bę -
dą za ku pio ne z bu dże tu mia sta
w przy szłym ro ku.

Uda ło się ta kże po zy skać dla
dziel ni cy do dat ko we fun du sze
na bez płat ny do stęp do in ter ne tu
w par kach Bród now skim i Wie -
cha. Sta nę ły sta cje ro we ru Ve tu ri -
lo, koń czy się roz bu do wa Li ceum
przy uli cy Oszmiań skiej, no we

przed szko le przy Stern he la zaj -
mu je się po nad set ką przed szko -
la ków.

Ostat nia se sja ra dy dziel ni cy
Tar gó wek to wy cze ki wa ne pod wy -
żki dla pra cow ni ków fi zycz nych
i go spo dar czych szkół. Już
od pierw sze go li sto pa da oso by
zaj mu ją ce się wspar ciem na uczy -
cie li i za ple czem tych pla có wek
otrzy ma ją śred nio do dat ko wo
ok. 200 zł. Co dziw ne, za wspar -
ciem tej naj go rzej upo sa żo nej
gru py pra cow ni ków gło so wa li
rad ni Plat for my Oby wa tel skiej
wraz z rad ny mi Na sze go Tar gów -
ka. Rad ni Pra wa i Spra wie dli wo -
ści i spół dziel ni Bród no (Miesz -
kań cy Bród na, Tar gów ka i Za ci -
sza) nie wzię li udzia łu w gło so wa -
niu.

Bu dżet i ba zar
Suk ce sem oka zał się bu dżet

oby wa tel ski (par ty cy pa cyj ny),
gdzie miesz kań cy mo gli sa mi
zgła szać pro jek ty do re ali za cji,
a na stęp nie wy sta wić je do pu -
blicz nej oce ny. 1,36 mln zł wy da -
my na re ali za cję zwy cię skich po -
my słów: plac za baw przy uli cy Tu -
życ kiej czy te ren re kre acyj ny dla
Tar gów ka Fa brycz ne go. W ko lej -
nym ro ku tych pie nię dzy bę dzie
jesz cze wię cej, bo pra wie 3 mln zł.

Spra wa ba za ru przy Troc kiej to
przy kład współ pra cy sa mo rzą du,
miesz kań ców i kup ców. Dzię ki
wspól ne mu za an ga żo wa niu uda ło

się dojść do po ro zu mie nia, aby
za cho wać miej sce co dzien nych
za ku pów i na okres przej ścio wy
bu do wy sta cji II li nii me tra prze -
nieść ba zar w in ne miej sce.

W obec nym kształ cie funk cjo -
no wać bę dzie do koń ca 2015 r.
Póź niej na te re nie dziel ni cy roz -
pocz nie się wy cze ki wa na bu do wa
sta cji Troc ka.

Tar gó wek to dziel ni ca, któ ra nie
jest gor sza od in nych. Jest co raz
bar dziej przy ja zna i bez piecz na.
Dzie je się to dzię ki wsłu chi wa niu
się w głos miesz kań ców, roz mów
z ni mi. Ktoś po wie dział, że że by
osią gnąć na praw dę wiel kie rze czy,
trze ba przede wszyst kim dzia łać,
ale ta kże ma rzyć. Ma rzę o Tar -

gów ku z II li nią me tra, zbu do wa -
ny mi uli ca mi i ko lej ną szko łą,
a ta kże spo koj nym ru chem sa mo -
cho do wym na Za ci szu. Dla te go
po now nie kan dy du ję na rad ne go
dziel ni cy i za chę cam do udzia łu
w wy bo rach 16 li sto pa da.

Ję drzej Ku now ski

O pętli dla 512, Łodygowej, bazarze, stojakach i Zaciszu
� Kończąca się kadencja samorządu obfitowała w karuzelę burmistrzów i zmienne koalicje, ale nie zapominano
o najważniejszych sprawach dla mieszkańców.

Targówek
to dzielnica, która nie jest
gorsza od innych. Jest
coraz bardziej przyjazna
i bezpieczna.

Autor jest radnym dzielnicy Targówek

Nowe przedszkole przy Sternhela zajmuje się ponad setką
przedszkolaków



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.

Kandydaci do Rady Dzielnicy Targówek – Liderzy list okręgowych

E-mail: targowek@sld.org.pl
SOJUSZdlaTARGOWKA
Telefon/SMS: 530 260 206

KK
W

 S
LD

 L
ew

ic
a 

Ra
ze

m

OKRĘG NR 1 ZACISZE

OKRĘG NR 2 TARGÓWEK

OKRĘG NR 3 BRÓDNO

OKRĘG NR 4 BRÓDNO

OKRĘG NR 5 BRÓDNO


