
Niewątpliwie nasze miasto staje
się dynamiczną metropolią, gdzie
przyjeżdża, dojeżdża i żyje na co
dzień coraz więcej z nas. Pora za-
dbać o jakość miejskiego funkcjo-
nowania: szybki dostęp komuni-
kacyjny do głównych punktów
tranzytowych (dworce, lotniska,
trasy szybkiego ruchu) oraz moż-
liwość płynnego poruszania się
z jednej dzielnicy do drugiej. Ta
koncepcja jest zgodna ze „Strate-
gią rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku”, która
weszła w życie z dniem podjęcia,
czyli 24 listopada 2005 roku. Za-

łożeniem celu operacyjnego 1.6.
jest „poprawa jakości życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców War-
szawy”, a w tym: „zapewnienie
sprawnego i bezpiecznego prze-
mieszczania. się w mieście osób
i towarów” (!). Jak czytamy w po-
wyższym dokumencie: „Pragnie-
my, aby mieszkańcy stolicy czuli
się w niej dobrze. Chcemy poko-
nać dystans, jaki dzieli pod nie-
którymi względami Warszawę
od innych stolic europejskich.
Wymaga to poprawy w wielu dzie-
dzinach, poczynając od admini-
stracji poprzez zmiany w oświacie,

ochronie zdrowia, pomocy spo-
łecznej, na bezpieczeństwie koń-
cząc. Pierwszy cel strategiczny
uwzględnia także usprawnienia
infrastruktury drogowej i komuni-
kacyjnej”. To nas osobiście bardzo
cieszy! Co więcej: „Podstawą sys-
temu transportowego Warszawy
będzie transport publiczny. Jego
jakość zadecyduje o sprawnym
funkcjonowaniu całej metropolii.
Priorytetowo traktujemy rozwój
transportu szynowego – metra,
tramwaju oraz kolei.”. Po takiej
deklaracji uważamy nasze stano-
wisko w sprawie tramwaju za jesz-
cze bardziej stosowne!

Trasa tramwajowa z Woli przez
Ochotę, a dalej Mokotów aż
do Wilanowa jest według nas nie-
zbędna do prawidłowego rozwoju
komunikacyjnego Warszawy.

Uważamy, że ze względu na stan
miejskich finansów mogłaby być
budowana etapami, bo bardziej
sprzyjające czasy nie nastąpią
szybko. Chociaż ten jeden odcinek
nie musi czekać do 2020 roku!

„Tak” dla tramwaju:
To główne powody, dla których

uznajemy tę linię tramwajową
za niezbędną. Jeżeli zgadzasz się
z nimi, przyłącz się do naszej ko-
alicji!
I. Dworzec Centralny i Dworzec

Wschodni posiadają zaplecze
komunikacyjne, są punktami
odniesienia zarówno dla
centrum miasta, jak i Pragi.
Dworzec Zachodni dla
mieszkańców, przyjezdnych
i podróżnych to nadal
nieprzystępny punkt na mapie
miasta, do którego nie

wiadomo jak sprawnie
dotrzeć. W przyszłości
planowana jest jego
przebudowa, jednak nie trzeba
na nią czekać, aby ułatwić
pasażerom przesiadającym się
tam dotarcie do swoich
punktów docelowych – a ich
na Ochocie jest mnóstwo:
licea, gimnazja, technika,
dziesiątki biurowców,
Akademia Pedagogiki
Specjalnej, szpital
na Banacha, szybko
rozbudowujący się ochocki
kampus UW, Uniwersytet
Medyczny, który także ulega
rozbudowie. Wielu pasażerów
przesiada się właśnie
na Dworcu Zachodnim

Ochota na tramwaj

W sierpniu 2013 roku w gazetach pojawiła się informacja
o tym, że miejski ratusz zgłosił do prywatnych ekspertów prośbę
o ustalenie, które trasy tramwajowe są priorytetowe dla miesz-
kańców Warszawy. Uznaliśmy, że to najlepsza okazja, aby wyra-
zić swój głos!

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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– Dlaczego nie chce Pani udzie-
lić nam wywiadu pod nazwi-
skiem?

– Znacie Państwo lepiej ode
mnie odpowiedź na to pytanie.
W oświacie wszelkie narzekania
czy krytyka tego systemu jest ka-
rana „śmiercią zawodową”. Jesz-

cze na łamach „Informatora”! Ta-
ki wywiad zaszkodziłby nie tylko
mi, ale mojej pani dyrektor i całej
placówce.

– Jakie skutki przyniesie realiza-
cja zasad stołecznego biura eduka-
cji dotyczących pracy przedszkoli
i szkół w roku szkolnym 2013/2014?

– Szukanie oszczędności w sto-
łecznej oświacie najdotkliwiej od-
czuły ochockie przedszkola. We
wszystkich ubyło pracowników,
zlikwidowano przynajmniej jeden
etat obsługi (lub administracji),
o 20 zredukowano liczbę godzin
dydaktycznych (tzw. godziny dy-
rektorskie). Chyba dla każdego
jest oczywiste, że pogorszy to
przede wszystkim opiekę
nad dziećmi. Szczególnie odczu-
walne będzie to przy okazji wyjść
z placówki – jeszcze przed reduk-
cjami trzeba było często korzystać
z pomocy rodziców. Nie wiem, co
zrobią dyrektorki, gdy np. rozcho-
rują się jednocześnie dwie na-
uczycielki, bo zlikwidowano
wszelkie „rezerwy”, jakie były

do tej pory możliwe do wykorzy-
stania.

– Jak mają pracować ci, którzy
pozostali?

– Nowe „zasady organizacji”
wymusiły zmiany dotychczasowe-
go systemu pracy nauczycieli
przedszkolnych. W jednym dniu
pracują osiem godzin, a w innym
trzy lub cztery. Obie opcje są złe.
Nie można na pełnych obrotach
pracować osiem godzin z trzydzie-
stoosobową grupą, a z kolei w cią-
gu trzech godzin pobytu w pla-
cówce trudno zrealizować jakiś
program, szczególnie, gdy jest się
w porze posiłku czy leżakowania.

Kolejny fatalny pomysł to łą-
czenie grup, gdy zmniejsza się
w godzinach popołudniowych
liczbę dzieci. Czasami jest ich rze-
czywiście mało, ale zdarzają się
dni, że jeden nauczyciel pozostaje
z kilkudziesięcioosobową grupą
dzieciaków w wieku od lat trzech
do sześciu. To „żywy organizm”,
w którym nie sprawdzają się wyli-
czenia zza biurka. Na dodatek
zmniejszyła się odpłatność za po-
byt dziecka w przedszkolu po go-
dzinie trzynastej i być może wię-
cej dzieci będzie w nim pozosta-
wać dłużej. Nasuwa się pytanie:
czy kosztem dzieci warto było
oszczędzić nie tak wielkie znów
kwoty, bo pensje zwolnionych to
około półtora tysiąca na pełny
etat? A przecież miejsc w przed-
szkolach wciąż jest w Warszawie
za mało.

Najgorzej jest w przedszkolachCzłonkowie Redakcji
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„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo
Med Poland moje problemy ustąpiły”. Franciszka, 77 lat

„Po urazie kręgosłupa groziła mi operacja, jednak lekarz skierował
mnie na rehabilitację. Tak trafiłem do pana Narosza. Dzięki niemu
i jego zespołowi nie byłem operowany i żyję bez bólu.” Leszek, 43 lata

Jestem chirurgiem i każdego dnia wiele godzin spędzam pochylony
nad stołem operacyjnym. Kiedy moje problemy z kręgosłupem prak-
tycznie uniemożliwiły mi pracę, polecono mi specjalistów z Fizjo Me-
du. Po rehabilitacji znów mogę normalnie funkcjonować”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

www.terapia-manualna.com

Panie Krzysztofie to
tylko kilka z wielu po-
zytywnych opinii
na Państwa temat.

Jest nam bardzo mi-
ło. Firma istnieje od 15
lat, w tym okresie po-
mogliśmy kilku tysiąc-
om osób. Wielu pa-
cjentów do dziś poleca nas swoim
bliskim i znajomym.

Proszę powiedzieć na czym po-
lega taka skuteczność leczenia?

Bardzo ważna jest pierwsza
wizyta, w trakcie której przepro-
wadzamy szczegółowy wywiad
z pacjentem, następnie dokładnie
badamy narząd ruchu oceniając
stopień zaawansowania dolegli-
wości i na tej podstawie określa-
my, jakie efekty jesteśmy w stanie
osiągnąć w trakcie terapii.

Leczenie opiera się
na wykorzystaniu uzna-
nych w świecie medycz-
nym metod manualnej
rehabilitacji ortopedycz-
nej, od lat stosowanych
w Europie, a u nas wciąż
mało dostępnych.
W przypadkach, w któ-

rych podejmujemy się leczenia,
skuteczność jest bardzo duża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Naroszem, fizjoterapeutą,
szefem zespołu terapeutycznego firmy Fizjo Med Poland.

Odczuwasz te dolegliwości?
– ból kręgosłupa,

dyskopatia, przepuklina
– bóle stawów, kolan,

bioder barku
– nerwobóle
– rwa kulszowa i ramienna
– zespół cieśni nadgarstka
– zawroty i bóle głowy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Liczba miejsc ograniczona
Badania będą prowadzone od 25 września do 10 października

Redaktor Naczelny

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202
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Główną ideą naszej kampanii
– tak jak zeszłorocznej edycji
– jest dialog na temat zdrowia
psychicznego, zmiana negatyw-
nych stereotypów oraz budowanie
pozytywnego wizerunku osób
z zaburzeniami psychicznymi.
W tym roku tematem przewod-
nim będzie depresja oraz zapo-
bieganie i sposoby radzenia sobie
z chorobą.

W przestrzeni publicznej war-
szawskiej Ochoty odbędą się wy-
darzenia otwarte:
1. Depresja to nie tabu – cykl

warsztatów, wykładów
i konsultacji dotyczących
przeciwdziałania depresji,
przygotowany przez Fundację
„Wemenders” dla
mieszkańców Ochoty,
szczególnie seniorów i osób
pracujących, a w nim:
warsztaty i konsultacje
dotyczące depresji seniorów
3 października (czwartek),
godz. 15.00, Klub Osiedlowy

„Surma”, ul. Białobrzeska 17,
wykład i konsultacje na temat
depresji w pracy (stres,
wypalenie zawodowe)
5 października (sobota),
godz. 16.00, Dom Kultury
„Rakowiec”, ul. Wiślicka 8,
warsztaty rozwijające temat
depresji
17 października (czwartek),
godz. 17.30, Przystanek
Książka, ul. Grójecka 42.

2. Chcę inaczej – wernisaż
kolaży i wierszy Karoliny
Łazickiej – niezwykły,
plastyczny i literacki zapis
codzienności i próby
zakotwiczenia się
w rzeczywistości
5 października 2013 (sobota),
godz. 17.00, Klubokawiarnia
„Mam Ochotę”,
ul. Grójecka 75.

3. Cień i światło – happening
zwracający uwagę na problem
depresji: etiudy
pantomimiczne w wykonaniu

osób niepełnosprawnych
korzystających ze wsparcia
Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi” i ŚDS
„Pod Skrzydłami”
10 października (czwartek)
w Światowym Dniu Zdrowia
Psychicznego,
godz. 16.00, skwer
„Pod Skrzydłami”,
ul. Grójecka 109.

W ramach kampanii odbędą się
również: warsztaty dla studentów
dziennikarstwa na temat sposobów
przeciwdziałania stereotypom
o chorobach psychicznych w me-
diach – przygotowane przez Koło
Psychologii Klinicznej i Psychote-
rapii APSI przy Akademii Pedago-
giki Specjalnej, szkolenia dla pra-
cowników domu kultury i bibliotek
dotyczące pomocy osobom z zabu-
rzeniami psychicznymi – prowa-
dzone przez ŚDS „Pod Skrzydła-
mi” i OPS Dzielnicy Ochota oraz
warsztaty dziennikarskie dla osób
chorujących psychicznie, uczące
jak mówić i pisać o tym, co ich do-
tyka – prowadzone przez dzienni-
karkę Agnieszkę Jas.

Partnerzy „Ochoczo Razem”:
• Środowiskowy Dom

Samopomocy
„Pod Skrzydłami”

• Fundacja „Wemenders”
• Stowarzyszenie „Otwarte

Drzwi” – Ośrodek Dziennego
Pobytu i Rehabilitacji
Społecznej Osób
Niepełnosprawnych

• Urząd Dzielnicy Ochota:
• Wydział Promocji i Funduszy

Europejskich
• Wydział Spraw Społecznych

i Zdrowia
• Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy

• Klub Integracji
Środowiskowej „Relaks”

• Dom Kultury „Rakowiec”
– filia Ośrodka Kultury
Ochoty

• Koło Psychologii Klinicznej

i Psychoterapii APSI
przy Akademii Pedagogiki
Specjalnej

• Stowarzyszenie Profilaktyki
Depresji „Iskra”

• Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy

Przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji, działających w ramach
partnerstwa Koalicja na Rzecz
Ochoty
• Klubokawiarnia „Mam

Ochotę”

Patronat medialny:
• Informator Ochoty i Włoch,
• portale: ngo. pl, Ochota

na wolny czas, ŚDS24. pl
Kontakt i informacje:

w w w . s d s o c h o t a . w a w . p l ,
tel. 22 895-27-61.

Facebook: http://www.facebo-
ok.com/pages/Ochoczo-Razem

Ochoczo razem 2013
Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz integracji osób

z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną.

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3 P
o

r
t
a

l
in

t
e

r
n

e
t
o

w
y

„
In

f
o

r
m

a
t
o

r
a

”
w

w
w

.
in

f
o

c
h

o
t
y

.
w

a
w

.
p

l

W lutym 2013 r. składaliśmy
wnioski do ZTM, ZDM i władz
dzielnicy o ustawienie stojaków ro-

werowych w różnych rejonach
Włoch. Długo czekaliśmy na jakieś
działania w tej sprawie, ale osta-

tecznie w lipcu ZTM przekazał 100
stojaków, które już pojawiły się
w kilku miejscach naszej dzielnicy.

Zgodnie z naszymi wnioskami
nowe stojaki będą zainstalowane:
przy wszystkich przychodniach
zdrowia, na terenie parku przy
stawach Koziorożca, przy Domu
Kultury na Chrobrego, przy bi-
bliotece w parku, w pobliżu ko-
ścioła św. Teresy, po obu stronach
tunelu przy stacji PKP, a także
w okolicy poczty.

Stojaki przy poczcie i przy
pierwszym peronie PKP będą za-
montowane nieco później, ze
względu na konieczne uzgodnie-
nia z innymi niż miasto zarządca-
mi terenu.

Źródło: http: //www.wlochy.org. pl/

100 nowych stojaków rowerowych we Włochach



Oświata we Włochach tonie ni-
czym Titanic na Atlantyku.
Od kilku lat pieniądze na oświatę,
przekazywane dzielnicy przez
Skarbnika m.st. Warszawy, nie
wystarczają na realizację zadań
edukacyjnych. Brakuje dosłownie
na wszystko, nie tylko na papier
toaletowy czy papier do kseroko-
piarek. Pula pieniędzy przyznawa-
na przez miasto nie pokrywa wy-
datków związanych m.in. z: pen-
sjami dla nauczycieli i pracowni-
ków administracji, dotacjami dla
szkół niepublicznych czy obsługi
funduszu świadczeń socjalnych.
Dzielnica z własnego budżetu
zmuszona jest pokrywać także po-
zostałe wydatki na oświatę, m.in.
takie jak: fundusz zdrowotny, do-
wożenie uczniów niepełnospraw-
nych do szkół, zakup energii, po-
moc materialną dla uczniów (do-
żywianie, stypendia i zasiłki), re-
monty i in.

Takie „łatanie dziur w oświa-
cie” odbywa się kosztem sięgania
po pieniądze przeznaczone na in-
ne wydatki, szczególnie inwesty-
cyjne i remontowe. W efekcie,
obok „dziurawej” oświaty, mamy
także dziurawe ulice oraz znisz-
czone chodniki i pobocza, których
dzielnica nie ma za co wyremon-
tować. W związku z corocznie za-
niżanymi środkami na wydatki
związane z edukacją, na wniosek
grupy radnych dzielnicy Włochy,
została zwołana sesja specjalna,
poświęcona bieżącej sytuacji
w oświacie. Byłem jednym z wnio-
skodawców zwołania sesji oraz
współautorem wniosku do prezy-
denta Warszawy o „zmianę sposo-

bu naliczania środków finanso-
wych przekazywanych do dzielni-
cy na zadania edukacyjne oraz
dostosowania standardów nalicza-
nia tych środków do realnych po-
trzeb dzielnicy w tym zakresie”.
Podczas obrad sesji w dniu 19
września, za przyjęciem wniosku
w tej sprawie głosowali wszyscy
obecni radni klubów: Prawa
i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty
Dzielnicy Włochy. Wniosek po-
parli także radni niezrzeszeni:
Hanna Kozłowska, Andrzej Tur-
kas i Andrzej Pawlik.

Wniosku nie poparli natomiast
radni PO: Halina Berłowska, Jo-
lanta Mazur, Elżbieta Kułakow-
ska i Sławomir Sosnowski, którzy
wstrzymali się od głosu. Nato-
miast ich kolega partyjny
– Krzysztof Czuma razem z radną
niezrzeszoną Jolantą Piecuch,
głosowali przeciw.

W tym miejscu pozwolę sobie
na wyrażenie głębokiego zdziwie-
nia i oburzenia zachowaniem rad-
nej Berłowskiej. Emerytowana
nauczycielka, dorabiająca do
emerytury nauczaniem w jednej
z włochowskich szkół publicznych,
nie popiera słusznego wniosku
o pieniądze na wydatki oświatowe
w dzielnicy. Widocznie „syty głod-
nego nie zrozumie” – jak głosi
znane przysłowie.

Wniosek o zwiększenie środ-
ków na oświatę nie miał w swej
treści żadnych negatywnych sfor-
mułowań pod adresem władz
miasta i pani prezydent. Był zwy-
kłym wołaniem o pomoc dla „to-
nącej” oświaty w dzielnicy Wło-
chy. Titanic rozbił się o górę lodo-

wą. Pozostaje mieć nadzieję, że
włochowską oświatę owieją cie-

plejsze wiatry, bez względu na
„obywatelską” postawę niektó-

rych radnych.
Dariusz Kałwajtys

W oświacie
jak na Titanicu

Zwiększenia środków na oświatę domagają się rad-
ni dzielnicy Włochy. Nie wszyscy. Wniosku do prezy-
denta Warszawy w tej sprawie, nie poparli radni wło-
chowskiej Platformy Obywatelskiej oraz radna Jolan-
ta Piecuch.

– nowe połączenie ułatwi ich
podróż i skróci czas jej
trwania.

II. Trasa tramwajowa Kasprzaka
– Dw. Zachodni – Banacha
– pl. Unii Lubelskiej
– Wilanów już od 2006 roku
została ujęta w „Planie
rozwojowym sieci torowisk
tramwajowych do roku 2020”
jako posiadająca silne
uzasadnienie funkcjonalne
i ruchowe. Zapewni obsługę
transportem szynowym
południowego obszaru miasta,
dostęp do obszaru
centralnego oraz powiązanie
Mokotowa, Ochoty i Woli.
Połączenia komunikacyjne
Ochoty z Wolą i Mokotowem,
a także Mokotowa z Wolą
bardzo kuleją – taka podróż
trwa za długo. Dzięki nowej
linii podróż z centrum Ochoty
do centrum Woli i którejś
z wolskich stacji drugiej lini--i
metra potrwa tylko 10 minut.
Podobnie z podróżą

na Mokotów – więcej niż 10
minut nie zajmie podróż
do stacji Pole Mokotowskie.
Budowa tej linii pomogłaby
rozładować korki, byłaby
nowym kręgosłupem
połączenia sąsiednich
dzielnic.

III. To korzystne rozwiązanie
z punktu widzenia
zmniejszenia emisji hałasu
i zanieczyszczeń. Zgodnie ze
studium wykonalności, jakie
zostało wykonane dla tej trasy
tramwajowej nie przewiduje
się także dużych ograniczeń
ruchu samochodowego.

IV. Zwiększenie liczby
pasażerów: Budowa nowej
linii tramwajowej przełoży się
konkretnie na zwiększenie
liczby pasażerów
podróżujących tramwajami
po Ochocie. Do nowego
tramwaju wsiądą nie tylko
mieszkańcy Ochoty. Ułatwi
ona podróż także tym, którzy
przejeżdżają przez tę
dzielnicę tranzytowo, ze
względu na szybkość
połączenia.

V. Ożywienie okolicy: ulica
Bitwy Warszawskiej wymaga
ożywienia! Dzięki nowej linii
tramwajowej ludzie przestaną
ją traktować jako
nieprzyjemną, pustą
i wymarłą. Większa liczba
pasażerów,
nowowygenerowane potoki
pasażerskie rozwiną lokalną
minigastronomię i punkty
usługowe. Okolica stanie się
atrakcyjniejsza dla małych
przedsiębiorców, z których
usług będą mogli korzystać
mieszkańcy
i „pasażerowie-goście”.

Kontakt z organizatorami akcji:
glosnatramwaj@gmail.com

Akcja pod patronatem „Infor-
matora Ochoty i Włoch”

Więcej szczegółów
Na FB: www.facebo-

o k . c o m / o c h o t a n a t r a m -
waj?fref=ts.

Na blogu: ochotanatram-
waj.blogspot.com

Można podpisać w tej sprawie
petycję:

w w w . p e t y c j e . p l / p e t y -
cja/9937/list_poparcia_budowy_li-
nii_tramwajowej_lsczscej_pe-
tle_banacha_z_rondem_zeslan-
cow_syberyjskich.html.

dokończenie ze str. 1

Ochota na tramwaj
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

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

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

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

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

27, 28, 30.IX; 1-5, 7-11.X

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. 22 614-58-03, 502-280-7204

Rad ni PO (od le wej): Jo lan ta Ma zur, Sła wo mir So snow ski, Ha li na Ber łow ska, Krzysz tof Czu ma



Chcie li by śmy rów nież za uwa żyć,
że – jak po da je „Ga ze ta Sto łecz na”
– do kład nie o ty le wię cej za pła cą
war sza wia cy za de cy zję ko mi sji prze -
tar go wej w Miej skich Za kła dach Au -
to bu so wych, któ ra od rzu ci ła tań szą
o 2 mln zł ofer tę tyl ko dla te go, że na -
pi sa no w niej, że au to bu sy bę dą zu -
ży wać 51 li trów pa li wa na 100 km,
a nie 51,0 li tra pa li wa na 100 km.

In nym przy kła dem nie go spo -
dar no ści pre zy dent War sza wy
na kwo tę po rów ny wal ną z kosz ta -

mi re fe ren dum jest 2,8 mln zł wy -
da ne na pro jekt bu do wy Szpi ta la
Po łu dnio we go. Ta za po wia da na
w kam pa nii w 2006 r. in we sty cja
przez dłu gich sie dem lat by ła
prze kła da na w cza sie. W koń cu
pre zy dent zde cy do wa ła się na za -
mó wie nie pro jek tu, któ ry nie bę -
dzie re ali zo wa ny z uwa gi na brak
środ ków na re ali za cję, na wy po sa -
że nie, na dro gi do jaz do we,
a w resz cie z uwa gi na lo ka li za cję
ko li du ją cą z In sty tu ta mi On ko lo -

gii i He ma to lo gii, któ re nie go dzą
się na pro jekt unie mo żli wia ją cy
im roz bu do wę wła snych obiek tów.

Ska la mar no traw stwa pu blicz -
nych środ ków osią ga w War sza wie
pod obec ny mi rzą da mi nie zna ne
gdzie in dziej apo geum. Koszt re -
fe ren dum bę dzie więc rów ny dla
biu ro kra tycz nej ma chi ny Han ny
Gron kie wicz -Waltz kosz to wi prze -
cin ka, czy pa pie ru, któ ry już moż -
na wy rzu cić na śmiet nik.

Re fe ren dum or ga ni zu je my m.in.
po to, by mia sto za rzą dza ne by ło
z po sza no wa niem roz sąd ku, a nie
biu ro kra tycz nych ab sur dów. To nie
są prze cież je dy ne przy kła dy, gdy
ra tusz tra ci pie nią dze z po wo du
nie udol no ści urzęd ni ków i bra ku
nad zo ru. Zmia na po li ty ki, któ rą

pro wa dzi obec na pre zy dent mia -
sta, jest nie zbęd na, by mia sto prze -
sta ło wy rzu cać pu blicz ne mi lio ny

w bło to, a wy da wa ło je tam, gdzie
rze czy wi ście ich bra ku je.

Piotr Gu ział

W związ ku z po ja wia ją cy mi się w pra sie i na fo rach in ter ne to wych
za rzu ta mi sta wia ny mi przez dzia ła czy Plat for my Oby wa tel skiej, że or -
ga ni za cja re fe ren dum ws. od wo ła nia pre zy dent War sza wy Han ny
Gron kie wicz -Waltz to wy so kie kosz ty dla mia sta, chcie li by śmy przy -
po mnieć, że Kra jo we Biu ro Wy bor cze wy li czy ło, że bę dzie ono kosz -
to wa ło nie 7 mln zł, jak kłam li wie przed sta wia to PO, a oko ło 2 mln.

Otóż ak cję re fe ren dal ną roz po -
czę li śmy, pro wa dzi my i do pro wa dzi -
my do koń ca nie dla te go, że chce my
wy brać ko goś na miej sce od wo ła nej
pa ni pre zy dent. War szaw ska Wspól -
no ta Sa mo rzą do wa chce od wo ła nia

Han ny Gron kie wicz -Waltz dla za sa -
dy i ku prze stro dze.

Dla za sa dy
To, cze go do ko na ła lub nie do ko -

na ła, czy wręcz zmar no wa ła pa ni
pre zy dent w ostat nich la tach prze -
kra cza wszel kie gra ni ce nie kom pe -
ten cji, aro gan cji i zwy kłej py chy.
Chy ba ka żdy z nas w ży ciu do świad -
cza sy tu acji, że ma cze goś lub ko goś
na ty le dość, że jest go to wy nie zwa -
ża jąc na oko licz no ści prze rwać ta ki
stan rze czy. Po od by ciu se tek roz -
mów z miesz kań ca mi mo je go mia -
sta mam prze ko na nie, gra ni czą ce
z pew no ścią, że ja ko zbio ro wość
znaj du je my się wła śnie w ta kim sta -
nie. Pró ba od wo ła nia pre zy den ta
War sza wy po to, aby wy brać na rok
Ko wal skie go by ła by ab sur dem i ak -
cją ob li czo ną na spek ta ku lar ne
prze ję cie wła dzy. W przy pad ku po -
wo dze nia ak cji re fe ren dal nej pre -
mier mia nu je ko mi sa rza do koń ca
ka den cji, więc tym bar dziej od po -
wiedź na py ta nie o to czy ma my
kontr kan dy da ta jest pro sta. Nie
ma my, bo nie oto tu cho dzi
a poza tym nie mu si my go mieć.

Ku prze stro dze
War sza wa od cza sów wpro wa dze -

nia wy bo rów po wszech nych na pre -
zy den ta ser wu je so bie na te sta no -
wi sko po li ty ków z pierw szej li gi kra -

jo wej. Par tie po li tycz ne wy sta wia ją
w na szym mie ście naj po pu lar niej -
szych po li ty ków. I tak: mie li śmy
pre zy den ta, któ ry po trak to wał to
sta no wi sko, ja ko start na pre zy den -
ta kra ju, mie li śmy pre zy den ta
(w ran dze ko mi sa rza), któ ry do stał
to sta no wi sko na otar cie łez po dy -
mi sji ze sta no wi ska pre mie ra. Obec -
nie ma my wi ce sze fo wą par tii rzą -
dzą cej, któ ra nie wie ile kosz tu je bi -
let au to bu so wy. Nie ma gwa ran cji,
że War sza wa prze rwie tę nisz czą cą
tra dy cję. Prze cież już się mó wi, że
wy star to wać ma nie do szły pre mier
lub przy szły pre zy dent Pol ski. Po -
wo dze nie ak cji od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz jest ni czym in -
nym jak wy ar ty ku ło wa niem zbio ro -
we go ko mu ni ka tu dla po ten cjal -
nych kan dy da tów, że pre zy den tem
War sza wy zo sta je się dla war sza wia -
ków a nie w imię ja kiś roz gry wek
par tyj nych. Pew nie, ja ko miesz kań -
cy na sze go mia sta, je ste śmy w sta nie
zgo dzić się na po li ty ka z pierw szych
stron ga zet, ale on mu si żyć z na mi
i być dla nas. Po suk ce sie re fe ren -
dal nym każ dy przy szły pre zy dent
War sza wy bę dzie wie dział, że bar -
dziej za le ży od nas miesz kań ców niż
od pre ze sa tej czy in nej par tii. Bę -
dzie wie dział rów nież, że jak za po -
mni ile kosz tu je bi let au to bu so wy to
mo że do pro wa dzić do te go, że war -
sza wia cy zwol nią go z pra cy. I to jest
znacz nie waż niej sze niż to, kim bę -
dzie ko lej ny wy bra ny w po wszech -
nych wy bo rach pre zy dent na sze go
mia sta.

Grze gorz Wy soc ki

Kto w za mian? To chy ba naj czę ściej za da wa ne py -
ta nie przez war sza wia ków wszyst kim, któ rzy or ga ni -
zu ją re fe ren dum w spra wie od wo ła nia Han ny Gron kie -
wicz -Waltz. Py ta nie tyl ko z po zo ru trud ne? Mu szę się
przy znać, że lu bię na nie od po wia dać.

Referendum
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Referendum to nic w porównaniu do kosztów rządów tej ekipy

Dla za sa dy i ku prze stro dze



Wsparcie dla tych inwestycji drogowych, które spowodują wyprowadzenie
z ulic Ochoty ruchu tranzytowego (zwłaszcza towarowego)

Naj więk szym roz cza ro wa niem na Ocho cie jest mo der ni za cja ba za ru Ba na cha.
Pierw sza ka den cja Pa ni Pre zy dent upły nę ła pod zna kiem chę ci li kwi da cji ba za ru
i wy bu do wa nia na je go miej scu bu dyn ków miesz kal nych w sys te mie TBS. Zde -
cy do wa na po sta wa miesz kań ców, Sto wa rzy sze nia Kup ców Tar go wi ska Ba na cha
i Wspól no ty Sa mo rzą do wej wy mu si ła na wła dzach bu do wę ha li na te re nie po łu -
dnio wym tar go wi ska. Po mi ja jąc fakt opóź nie nia in we sty cji (oko ło pół to ra ro ku)
do dziś Pa ni Pre zy dent uni ka de kla ra cji pu blicz nej, co do pla nów do ty czą cych
czę ści pół noc nej. Ma my pra wo przy pusz czać, że wła dze mia sta ten te ren chcą
po pro stu sprze dać pod in we sty cje usłu go wo-miesz ka nio wą.

Wybudowanie tuneli poprowadzonych prostopadle pod ulicami Grójecką,
Białobrzeską i Szczęśliwicką, w sposób bezkolizyjny łączyłyby
strumienie pojazdów przemieszczające się obydwoma arteriami
szybkiego ruchu

Modernizacja ul. Włodarzewskiej (wymiana nawierzchni i poszerzenie) wraz
z przystosowaniem do ruchu autobusowego

Modernizacja Alei Jerozolimskich na odcinku między ul. Niemcewicza oraz placem
Zawiszy, z równoległą przebudową ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Wawelskiej
do placu Zawiszy, a także remont samego placu Zawiszy. Pozwoli to
na przywrócenie lokalnego charakteru ul. Niemcewicza na odcinku
od Al. Jerozolimskich do ul. Grójeckiej oraz nadanie lokalnego charakteru
ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Wawelskiej do placu Narutowicza

Rewitalizacja ul. Tarczyńskiej i nadanie jej charakteru bulwarowego – ciągu pieszego
z wyłączeniem ruchu kołowego

Rozbudowa i wydłużenie ul. Racławickiej do ul. Grójeckiej,
w celu likwidacji prowizorycznego dojazdu z ul. Grójeckiej
do ul. Żwirki i Wigury i Racławickiej wąskimi ulicami
Korotyńskiego i Mołdawską

Poszerzenie ul. Rostafińskich w celu lepszej komunikacji
z Mokotowem

Budowa trasy tramwajowej na odcinku od ronda Zesłańców
Syberyjskich ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 Roku, Banacha
a następnie skrajem Pól Mokotowskich do ul. Rakowieckiej

Modernizacja placu Narutowicza i umocnienie jego roli, jako
naturalnego centrum Ochoty i wizytówki dzielnicy. Planowany
zakres prac: likwidacja ruchu tranzytowego przez plac,
usunięcie pętli tramwajowej, usytuowanie w obrębie zabudowań
naziemnych Muzeum Ochoty, iluminacja najważniejszych
obiektów wokół placu (na czele z Kościołem św. Jakuba) oraz
rewitalizacja zieleni i alejek na skwerze w centrum placu;
docelowo doprowadzenie do placu stacji metra

Bu do wa Pa sa żu Ba na cha wraz z upo rząd ko wa niem naj wa żniej szych
ochoc kich tar go wisk, ze szcze gól nym uwzględ nie niem prze sta rza łe go
tar go wi ska przy Ha li Ba na cha. Do 2009 ro ku po wsta ną dwie ha le tar go -
we (spo żyw cza i prze my sło wa), sta no wi ska do sprze da ży bez po śred nio
z sa mo cho dów do staw czych oraz po nad 400 miejsc par kin go wych.

Pasaż handlowy „Banacha”

„Gruszki na ochockiej wierzbie” Han na Gron kie wicz -Waltz
– Pro gram wy bor czy dla Ocho ty na la ta 2006–2014

referendum 13 października



W 2006 i w 2010 r. te obiet ni ce by ły po wo da mi, dla któ rych miesz kań cy dziel -
ni cy Ocho ta gło so wa li na Han nę Gron kie wicz -Waltz. Pra wie żad na z nich nie
zo sta ła zre ali zo wa na. Dziś są to po wo dy, by ją od wo łać.

Rozbudowa i wydłużenie ul. Racławickiej do ul. Grójeckiej,
w celu likwidacji prowizorycznego dojazdu z ul. Grójeckiej
do ul. Żwirki i Wigury i Racławickiej wąskimi ulicami
Korotyńskiego i Mołdawską

Poszerzenie ul. Rostafińskich w celu lepszej komunikacji
z Mokotowem

Budowa trasy tramwajowej na odcinku od ronda Zesłańców
Syberyjskich ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 Roku, Banacha
a następnie skrajem Pól Mokotowskich do ul. Rakowieckiej

Modernizacja placu Narutowicza i umocnienie jego roli, jako
naturalnego centrum Ochoty i wizytówki dzielnicy. Planowany
zakres prac: likwidacja ruchu tranzytowego przez plac,
usunięcie pętli tramwajowej, usytuowanie w obrębie zabudowań
naziemnych Muzeum Ochoty, iluminacja najważniejszych
obiektów wokół placu (na czele z Kościołem św. Jakuba) oraz
rewitalizacja zieleni i alejek na skwerze w centrum placu;
docelowo doprowadzenie do placu stacji metra

Uporządkowanie bazaru przy ul. Mołdawskiej poprzez budowę
średniej wielkości hali targowej, w której znaleźliby swoje
miejsce handlujący obecnie na bazarze

Powstanie parku Zachodniego na terenach leżących między
ulicami: Aleje Jerozolimskie, ul. Bitwy Warszawskiej
i Szczęśliwicką, z uwzględnieniem wydzielonego dla potrzeb
najmłodszych ogródka jordanowskiego

Budowa nowej hali sportowej przy LO im. Hugona Kołłątaja

Wypracowanie nowej formuły dla największej imprezy kulturalnej
na Ochocie-Mironaliów

„Gruszki na ochockiej wierzbie” Han na Gron kie wicz -Waltz
– Pro gram wy bor czy dla Ocho ty na la ta 2006–2014

Zorganizowanie nowego, corocznego wydarzenia kulturalnego na wzór
Mironaliów – nawiązującego do twórczości mieszkającego niegdyś
przy ul. Częstochowskiej Marka Hłaski

Zagospodarowanie terenu klubu sportowego „Skra”, tak, aby obiekt
wykorzystywany był do organizowania międzynarodowych imprez
sportowych, a zarazem był dostępny dla mieszkańcom stolicy dla
celów rekreacyjnych
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– Wie lu wiesz czy ło, że się nie
uda. Wie lu li czy ło na to, że ze bra -
ne pod pi sy za kwe stio nu je ko mi -
sarz. A oka za ło się, że jest wiel ki
suk ces. Si ła mi War szaw skiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej, z po -
mo cą nie któ rych par tii po li tycz -
nych, pod wnio skiem o re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia pre zy -
dent War sza wy uda ło się ze brać
bar dzo, na praw dę bar dzo du żo
pod pi sów, i re fe ren dum bę dzie.

– Ni gdy w War sza wie nie uda ło
się pod żad ną spra wą ze brać ty lu
pod pi sów. Bo ze bra li śmy bli sko
ćwierć mi lio na. Ze bra ła je przede
wszyst kim War szaw ska Wspól no -
ta Sa mo rzą do wa. Bo z par tia mi
by ło ró żnie. Ale głów nym „bo ha -
te rem” te go suk ce su jest bez wąt -
pie nia Han na Gron kie wicz -Waltz.
Bo to nie chęć do niej, ja ką od czu -
wa ol brzy mia gru pa war sza wia -
ków, przy czy ni ła się do te go, że
uda ło się ze brać ta ką licz bę pod -
pi sów. A dru gim, zbio ro wym bo -
ha te rem – już bez cu dzy sło wiu
– są set ki lu dzi za an ga żo wa nych
w zbiór kę pod pi sów. To dzię ki ich
spo łecz nej pra cy, sa mo dy scy pli -
nie, po świę ce niu te mu nie kil ku
go dzin, ale cza sa mi na wet i kil ku
dni ma my dzi siej szy suk ces. Tym
lu dziom trze ba przy ka żdej oka zji
po dzię ko wać.

– Ja kie głów ne grze chy za rzu -
cił by Pan obec nej pre zy dent War -
sza wy?

– Obej rza łem w te le wi zji wy -
wiad z Han ną Gron kie wicz -Waltz,
w któ rym mó wi – ca ła Pol ska to
sły sza ła – że ona nie wie, ile kosz -
tu je bi let ko mu ni ka cji miej skiej
w War sza wie. To ni by dro biazg,
ale czy do bry go spo darz mia sta
mo że nie wie dzieć, ile u nie go
kosz tu je pod sta wowy bi let?! Ta kie
rze czy jak opła ta za przed szko le
czy ce na bi le tów pre zy dent mia sta
po wi nien umieć wy re cy to wać na -
wet, gdy by go obu dzić w środ ku
no cy. To, że Han na Gron kie wicz -
-Waltz nie wie ta kich rze czy
świad czy o nie by wa łej aro gan cji.
Ta jej aro gan cja ma swo ją ge ne zę
w tym – ta kie od no szę wra że nie
– że żad na kla sa po li tycz na, rów -
nież war szaw ska, nie jest przy wy -
kła do rzą dze nia przez dwie ka -
den cje. A te raz – za rów no w kra -
ju, jak i w War sza wie – ma my
do czy nie nia z tym, że ja kaś gru pa
po li tycz na rzą dzi dru gą ka den cję
i jest to dla niej rzecz zu peł nie no -
wa. Han nie Gron kie wicz -Waltz,
gdy zo sta ła pre zy den tem na dru gą
ka den cje, za czę ło się wy da wać, że
wie wszyst ko naj le piej, że ma wie -
dzę a prio ri na ka żdy te mat i że
za ufa nie spo łecz ne jest jej da ne
do koń ca świa ta.

Wła śnie. I to jest pod sta wo wy
za rzut. I jesz cze dwie waż ne rze -
czy. Pierw sza – to ob ra ża nie in te -
li gen cji słu cha cza. Otóż nie moż -
na w jed nym zda niu mó wić, że
ko mu ni ka cja mu si znacz nie po -
dro żeć, by za raz w dru gim po wie -
dzieć, że mu si my znacz nie na niej
oszczę dzać. Al bo – al bo. Bo to
jest tak, jak by iść do klien ta i po -

wie dzieć mu, że, po pierw sze, bę -
dzie pła cił dro żej i, po dru gie, że
do sta nie za to mniej niż do tej po -
ry. Za wszę w tym miej scu cy tu ję
urzęd ni ka Han ny Gron kie wicz -
-Waltz, któ ry rad nych na Ocho cie
prze ko ny wał, że nie li kwi du je się
li nii 521, po nie waż ona bę dzie na -
dal kur so wać na tra sie Fa le ni ca
– Wia tracz na. Ta kie ga da nie lu dzi
już nie draż ni – ono ich wku rza
do czer wo no ści.

– A dru ga?
– Dru ga rzecz, to kwe stie god -

no ścio we war sza wia ków. Na przy -
kład spra wa uczcze nia pa mię ci
Le cha Ka czyń skie go. Nie moż na
lu dziom, dla któ rych Lech Ka -
czyń ski to waż na po stać, mó wić,
że nie mo gą usta wić lam pek
pod pa ła cem, że nie mo że być po -
mni ka, by ło nie by ło, rów nież pre -
zy den ta War sza wy. Wie lu lu dzi to
bo li. Po dob nie jest z ca łą sfe rą
oświa ty. Dla cze go po ło wa ro dzi -
ców nie przy cho dzi w War sza wie
na wy wia dów ki? Nie dla te go, że

się nie in te re su je po stę pa mi w na -
uce swo ich dzie ci. Pro blem w tym,
że na wy wia dów kach od wie lu lat
wła ści wie 90 pro cent cza su po -
świę ca się te mu, że trze ba za pła -
cić za to i za tam to. W koń cu do -
cho dzi my do zrzut ki na pa pier to -
a le to wy w szkol nych to a le tach. To
już nie jest kwe stia te go, że jest
dro go, czy ta nio. To już jest kwe -
stia po sza no wa nia god no ści ro dzi -
ców.

– A gdzie wi dzi cie nie wła ści we
go spo da ro wa nie miej ski mi pie -

niędz mi. Gdzie mo żna by je wy da -
wać oszczęd niej?

– To co na praw dę rzu ca się
w oczy, to ad mi ni stra cja. Mo im
zda niem, bez więk sze go wy sił ku
mo żna za osz czę dzić ja -
kieś 200–300 mln zł rocz nie
na ad mi ni stra cji. I to bez
uszczerb ku na ja ko ści wy ko ny wa -
nia za dań wła snych i zle co nych.
Za rzą dów Han ny Gron kie wicz -
-Waltz miał miej sce roz rost miej -
skiej ad mi ni stra cji o ok. 30 pro -
cent. Li kwi da cja tej biu ro kra tycz -
no -to wa rzy skiej na ro śli jest słusz -
na za rów no w aspek cie fi nan so -
wym, jak i mo ral nym. A dru ga
rzecz, to umie jęt ność – a w przy -
pad ku Han ny Gron kie wicz -Waltz
brak tej umie jęt no ści – za rzą dza -
nia fi nan sa mi w cza sach kry zy su.

– Co Pan przez to ro zu mie?
– Ma my kry zys. To ozna cza, że

do cho dy mia sta z CIT -u i PIT -
-u spa da ją. Gdy w ja kiejś fir mie
do cho dy spa da ją, to, po pierw sze,
pa trzy się na in we sty cje. W mie -

ście nie mo że być ina czej. Nie na -
le ży za kli nać rze czy wi sto ści
i twier dzić, że choć by nie wia do -
mo co, trze ba w ileś tam lat wy -
dać 25 mld zł.

– Ale chy ba nie cho dzi też o to,
by zre zy gno wać z miej skich in we -
sty cji?

– Nie, to nie ma ozna czać, że
„za bie ra my ło pa ty” i nie bu du je -
my me tra. Me tro trze ba skoń czyć,
ba, trze ba być mo że alo ko wać
jesz cze więk sze środ ki na me tro,
że by jak naj szyb ciej je skoń czyć.

Na to miast jest ca ła ma sa in we sty -
cji w War sza wie, któ re mo żna zro -
bić ta niej, al bo w ogó le z nich te -
raz zre zy gno wać. Ta kim sztan da -
ro wym przy kła dem są tram wa je.
Ile ta ki no wy kli ma ty zo wa ny
tram waj kosz tu je?

– Ile?
– Sześć mi lio nów zło tych. Na -

wet bar dzo bo ga te mia sta, któ re
mie nią się sto li ca mi Eu ro py, po -
tra fią ku pić w trosz kę gor szym
stan dar dzie tań sze tram wa je. Nas
na praw dę nie stać te raz na naj -
wyż szy stan dard. Do te go do licz -
my jesz cze te „wy pa sio ne” przy -
stan ki za sie dem mi lio nów. Mnie
to ra zi. To trze ba ro bić ta niej,
a jak się nie da ta niej, to na le ży
od cze kać. I w ta ki wła śnie spo sób
na le ży te raz prze obra zić bu dżet
mia sta. A dzie je się do kład nie od -
wrot nie. Bu du je się dłu żej i dro -
żej. Wy star czy po rów nać tem -
po i kosz ty bu do wy mo stów Świę -
to krzy skie go i Sie kier kow skie go
z cza sów pre zy den tu ry Paw ła Pi -

skor skie go z tem pem i kosz ta mi
zbu do wa ne go te raz mo stu Pół -
noc ne go. War sza wa po trze bu je
jesz cze dwóch mo stów. Ale
dwóch za ce nę jed ne go – my ślę tu
o kwo cie, któ rą Han na Gron kie -
wicz -Waltz wy da ła na bu do wę
mo stu Pół noc ne go. Bo to, z czym
się spo tka li śmy przy bu do wie te go
mo stu, to po pro stu mar no traw -
stwo pu blicz nych pie nię dzy.

– Wróć my jesz cze do kwe stii re -
fe ren dum. Że by to naj więk sze
oby wa tel skie przed się wzię cie
w sa mo rzą do wej hi sto rii War sza -
wy za koń czy ło się suk ce sem,
do re fe ren dum mu si pójść ba ga -
te la 400 tys. lu dzi. Jak chce cie
prze ko nać war sza wia ków, któ rzy
ze wszyst kich stron są na ma wia -
ni, do te go, że by je zboj ko to wać?

– Po pierw sze, nie ze wszyst kich
stron. Te „wszyst kie stro ny” to
Plat for ma Oby wa tel ska pod róż -
ny mi po sta cia mi – a to pre mie ra,
a to pre zy den ta. I Plat for mie wy -
łącz nie tu cho dzi o jej par tyj ny in -
te res. War to przy po mnieć, że
w Ło dzi, na 10 mie się cy
przed koń cem ka den cji Kro piw -
nic kie go, mó wi li do kład nie od -
wrot nie. Tam te wy po wie dzi
przed sta wi cie li PO to je den
z prze bo jów in ter ne to wych ostat -
nich dni. Ja mam wra że nie, że im
czę ściej co raz mniej po pu lar ny
pre mier z PO bę dzie mó wił, by
nie iść na re fe ren dum, tym co raz
wię cej war sza wia ków uzna, że
war to w re fe ren dum wziąć udział.
To jest tro chę tak, jak by sa ma
Han na Gron kie wicz -Waltz zbie ra -
ła pod pi sy. Ta ob ser wo wa na aro -
gan cja wła dzy i ob ra ża nie in te li -
gen cji słu cha czy jest na szym pod -
sta wo wym na rzę dziem, któ re do -
pro wa dzi do sku tecz ne go, waż ne -
go praw nie re fe ren dum. Oczy wi -
ście bę dzie my też od wo ły wać się
do pod sta wo wych za sad de mo -
kra cji. Bo tak prze cież ab sen cja
re fe ren dal na z punk tu wi dze nia
ta kiej nor mal nej oby wa tel sko ści
jest ab sur dem. W War sza wie jest
bar dzo du żo lu dzi, któ rzy od 1989
ro ku cho dzą na wszyst kie wy bo ry.
Te raz też pój dą i to w wy star cza ją -
cej licz bie, by to re fe ren dum by ło
sku tecz ne. My kon cen tru je my się
na dys ku sji o tym, jak War sza wą
rzą dzi ła Han na Gron kie wicz -
-Waltz. I roz ma wia my o War sza -
wie.

– Na ko niec, ja kie go wy ni ku się
spo dzie wa cie?

– Spo dzie wam się oko -
ło 400–500 ty się cy lu dzi
przy urnach. I bar dzo wy raź nej
więk szo ści gło sów za od wo ła niem
Han ny Gron kie wicz -Waltz. Ta ki
re zul tat jest bar dzo re al ny. No
i mam na dzie ję, że miesz kań cy
Ocho ty i Włoch jak zwy kle bę dą
awan gar dą War sza wy.

Roz ma wiał: Sła wo mir Po ta po wicz

Tu cho dzi o War sza wę
Roz mo wa z Grze go rzem Wy soc kim – sze fem szta bu re fe ren dal -

ne go War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej oraz peł no moc ni -
kiem WWS dla dziel ni cy Ocho ta
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Pra gnę po ru szyć te mat prze bu do -
wy po dwó rek przy ul. Ma jew skie go
nr 14, 12, 10, 8 i 6 w par kin gi sa -
mo cho do we.

Miesz kam w tym re jo nie od wie -
lu lat, kie dyś na po dwór kach by ły
zie leń, ław ki, pia skow ni ce dla dzie -
ci. Moż na by ło od po cząć, dzie ci
ba wi ły się pod opie ką sie dzą cych
so bie na ław kach ro dzi ców lub
dziad ków. Z bie giem lat po li kwi do -
wa no ław ki, pia skow ni ce dla dzie -
ci, zo sta ło tyl ko tro chę zie le ni, któ -
rej i tak w mie ście jest bar dzo ma -
ło. Te raz jesz cze wpadł ktoś na sza -
lo ny po mysł, aby kosz tem po dwó -
rek po ro bić par kin gi dla sa mo cho -
dów. Nie dość, że nie daw no prze -
nie sio no nam pod okna ba zar
(z cze go miesz kań cy oko licz nych
do mów są bar dzo nie za do wo le ni
– smród ze śmiet ni ków ba za ro wych
i ra no ha łas sa mo cho dów wjeż dża -
ją cych na plac), to te raz jesz cze
z dru giej stro ny bu dyn ków, pra wie
pod sa my mi okna mi bę dą nam
par ko wać sa mo cho dy i smro dzić

spa li na mi w sa me okna. Ktoś bez
za sta no wie nia wy da je bez myśl ne
de cy zje, któ re utrud nia ją i tak już
bar dzo nad szarp nię te róż ny mi
uciąż li wo ścia mi ży cie miesz kań -
ców. Więk szość z wy mie nio nych
bu dyn ków za miesz ku ją oso by star -
sze, czę sto bez moż li wo ści wy cho -
dze nia z do mu. Ich je dy nym spo so -
bem na kon takt ze świa tem ze -
wnętrz nym (i do star cze niem so bie
daw ki świe że go po wie trza) jest
okno wła sne go miesz ka nia. A te raz
co? – zo sta nie im tyl ko oglą da nie
przez okno par ku ją cych w miej scu
po dwór ka sa mo cho dów i wą cha nie
spa lin sa mo cho do wych za miast
w mia rę świe że go po wie trza.

Bra ku je już słów, aby wy ra zić
swo je obu rze nie, jak mo żna po dej -
mo wać tak nie ludz kie i bez myśl ne
de cy zje, nie li cząc się ze zda niem lo -
ka to rów po bli skich bu dyn ków? Jak
mo żna nie py ta jąc ich o zda nie pla -
no wać, a na stęp nie w bły ska wicz -
nym cza sie roz po cząć, re ali za cję
prze bu do wy po dwó rek w par kin gi?

Nie dość, że nikt nie li czył się
z na mi prze no sząc ba zar, to jesz cze
te raz za bie ra ją nam już i tak ma łe
po dwór ka. Gdzie ma ją ba wić się
na sze dzie ci i wnu ki? Bie gać po -
mię dzy sa mo cho da mi? Tyl ko pa -
trzeć jak bę dzie ja kieś nie szczę ście.

Być mo że re dak cja otrzy ma ja -
kieś in for ma cje, na czyj wnio sek
pod ję to prze bu do wę po dwó rek
w par kin gi sa mo cho do we, bo pra -
cow ni cy, któ rzy pra cu ją przy ich
bu do wie też „nie wie dzą co ro bią”
– tak od po wia da ją na za da ne im
py ta nie o ce lo wość ich prac.

Mo że re dak cja ze chce po dzie lić
się otrzy ma ny mi in for ma cja mi
na swo ich ła mach, czy im po my -
słem jest prze kształ ce nie po dwó rek
w par kin gi sa mo cho do we.

Z po wa ża niem
Lo ka tor ka jed ne go z bu dyn ków

Czy ta jąc ten list trud no się nie
zgo dzić z je go tre ścią. Daw niej
na po dwór kach by ły ław ki, na któ -
rych mo żna by ło po sie dzieć, huś -
taw ki i pia skow ni ce dla dzie ci. Po -
dwór ka słu ży ły miesz kań com. Dzi -
siaj brak ła wek, bo we dług za rząd -
ców i ad mi ni stra to rów (oraz nie -
któ rych miesz kań ców) wie czo ra mi
mo gą od by wać się na nich li ba cje.
Nie daw no „In for ma tor Ocho ty
i Włoch” prze pro wa dził son daż,

z któ re go wy ni ka, że jed nak więk -
szość gło su ją cych by ło zda nia, że
ław ki na po dwór kach są po trzeb -
ne. Dzi siaj po dwór ka ja kie są sa mi
pań stwo wi dzi cie. 

Na stęp nym pro ble mem, któ ry
Pa ni po ru szy ła w swo im li ście jest
zwięk sze nie licz by miejsc par kin -
go wych kosz tem po wierzch ni po -
dwó rek. Pro blem z miej sca mi par -
kin go wy mi do ty czy ca łej War sza -
wy, a zwłasz cza tych osie dli, któ re
by ły bu do wa ne w okre sie, kie dy
nikt na wet nie po dej rze wał, że
przyj dzie ta ki czas, gdy sa mo chód
prze sta nie być sy no ni mem za moż -
no ści, a sta nie się zwy kłym środ -
kiem trans por tu, tak jak au to bus
lub tram waj. Za par ko wa nie sa mo -
cho du po po wro cie z pra cy w oko -
li cy miej sca za miesz ka nia jest nie -
zmier nie trud ne. Dlate go wy da je
mi się, że do dat ko we miej sca par -
kin go we przy nio są miesz kań com
ko rzyść. Zmniej szy się liczba sa -
mo cho dów par ku ją cych na traw ni -
kach, chod ni kach i in nych miej -
scach nie prze zna czo nych do te go,
stwa rza jąc za gro że nie dla pie -
szych. Pro szę o tro chę cier pli wo -
ści, po za koń cze niu bu do wy ha li
tar go wej ba zar tym cza so wy wró ci
na sta re miej sce i tam bę dzie słu -
żył jak daw niej miesz kań com,
a na wy re mon to wa nych po dwór -

kach mo że po ja wią się ław ki i huś -
taw ki. Pre cież wła dze dziel ni cy,
któ re wy ty po wa ły te po dwór ka ja -
ko jed ne z naj bar dziej za nie dba -
nych i wy ma ga ją cych re mon tu nie
mo gły do pu ścić do li kwi da cji ca -
łych po dwó rek i za po mnieć o ław -
kach dla star szych miesz kań ców
i za baw kach dla naj młod szych.

Ja cek Go mół ka

W spra wie po dwór ka

– Jak wy glą da re ali za cja zmian
usta wo wych wpro wa dzo nych
przez Mi ni ster stwo Edu ka cji?

– To nie re ali za cja, a je den
wiel ki ga li ma tias (ła god nie mó -
wiąc). Je śli nie są re ali zo wa ne za -
ję cia do dat ko we ob ję te pod sta wą
pro gra mo wą i dy rek tor przed -
szko la nie mo że na pierw szym ze -
bra niu od po wie dzieć ro dzi com
na py ta nia, co ich dzie ci bę dą
w przed szko lu ro bi ły, to oso by od -
po wie dzial ne za ta ki stan nie po -
win ny już ni gdy mieć nic wspól ne -
go z oświa tą.

– Py ta nie do ty czy szer sze go za -
gad nie nia. Ode rwij my się
na chwi lę od przed szko li. Co się
dzie je z na szą oświa tą? Czy na -
uczy cie le ze so bą w ogó le roz ma -
wia ją na ten te mat?

– Nie pa mię tam cza sów „ko mu -
ny”, ale star si na uczy cie le twier -
dzą, że jest go rzej niż wte dy. Za -
rów no w sfe rze pro gra mów, jak
i at mos fe ry w sa mym śro do wi sku.
Lu dzie bo ja się mó wić, co my ślą.
Ja mam gro no kil ku lu dzi, z któ -
ry mi roz ma wiam.

– Chy ba Pa ni gru bo prze sa dza.
– W sfe rze pro gra mów to jest

po pro stu de mon taż ca łe go sys te -
mu na ucza nia. Mło dym lu dziom
w gim na zjach czy w li ce ach za cie -
ra się kod po ko le nio wy. Spra wa
ru go wa nia hi sto rii, kie run ko wa -
nia mło dych lu dzi, za mło dych
na kon kret na ście żkę edu ka cyj ną,
jest wiel kim błę dem. Wy kształ ce -
nie ogól ne dzi siaj po zwa la wie lu
lu dziom ja koś zna leźć się na ryn -
ku pra cy. Te raz gło śną spra wą jest
ru go wa nie „Pa na Ta de usza” i in -
nych ka no nów. Już nie wspo mnę
o po sy ła niu sze ścio lat ków
do szko ły. Ro dzi ce pro te stu ją, na -
uczy cie le ła pią się za gło wę a po li -
ty cy i urzęd ni cy swo je.

– Zbli ża się Dzień Na uczy cie la,
cze go wam ży czyć?

– 14 paź dzier ni ka jest świę tem
Edu ka cji Na ro do wej. Jest świę -
tem nie tyl ko na uczy cie li, ale
wszyst kich pra cow ni ków oświa ty.
Sa ma nie wiem, cze go mo żna
nam ży czyć. Opa mię ta nia de cy -
den tów. No i te go, że przed 14.10
jest 13.10. Życz my so bie wszy scy
zmia ny, po nie waż ona w oświa cie
jest nie zbęd na.

Roz ma wiał: Grze gorz Wy soc ki

dokończenie ze str. 2

Naj go rzej jest w przed szko lach
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GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM I RZEKĄ SKRWĄ, OD
120 KM OD W-WY, 605-044-270

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·B. ładne 2 pok. z kuchnią, własnościowe 36 m2

na większe – Ochota. Dopłacę 787-153-787
·Klimatyczne 37 m2 na Woli, Ip/3 na większe,
dopłata 501-295-019

NAUKA
·ANGIELSKI – Ochota, Rakowiec i okolice,
tel. 730-133-875

·Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze-
PROMOCJA! Student 533-404-404

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, produkcja, naprawy,
przeróbki. Tel. 22 773-15-13, 504-824-568

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A.Przeprowadzki, sprzątanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Bezpłatne auto zastępcze na czas naprawy z OC
sprawcy, 796-760-607, www.motowynajem.pl

USŁUGI INNE
·ANTENA, montaż, naprawy, solidnie
601-86-79-80 lub 22-665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Domowe Naprawy TV Telepogotowie
601-350-589
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, doszczelnianie 787-793-700
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pralek naprawa 22 666-55-22, tanio

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy 18 zł/h 24h.
Dojazd 0 zł 503-432-422

BUDOWLANE
·Abc Remonty oleba.pl z gwarancją tel.
796-329-415
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  zz uupprraawwnniieenniiaammii  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
tteell..  666688--667755--667711

·Malarz remont expres 835-66-18, 502-255-424

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

·Remonty kompleksowo szybko i solidnie
796-664-599
·Remonty mieszkań, solidnie tel. 793-560-680
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne tel.
511 529 965 www.budax.pl

FINANSE
·SPŁACIMY wszystkie Twoje
zobowiązania. Kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne do 150 tys. Rata niższa
o połowę. Przyjdź ul. Grójecka 78, tel.
784-024-578

PORADY PRAWNE
·Porady prawne tel. 502-227-553

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

Terapia antynikotynowa 22 814-52-40

GASTRONOMIA

Wina na WESELE, IMIENINY, IMPREZĘ
FIRMOWĄ – dobiorę do potraw, doradzę,

dowiozę na miejsce 798-877-356

DAM PRACĘ

KKlliinniikkaa  MMeeddiiqq  –– zzaattrruuddnniimmyy  pprraaccoowwnniikkaa  ddoo  ddzziiaałłuu
mmaarrkkeettiinngguu..  OOssoobbyy  zzaaiinntteerreessoowwaannee  pprroossiimmyy

oo pprrzzeessłłaanniiee  CCVV  nnaa  aaddrreess  ee--mmaaiill::  pprraaccaa@mmeeddiiqq..ppll
zz ddooppiisskkiieemm::  DDzziiaałł  MMaarrkkeettiinngguu

KKlliinniikkaa  MMeeddiiqq  –– zzaattrruuddnniimmyy  pprraaccoowwnniikkaa  ddoo  pprraaccyy
bbiiuurroowweejj..  OOssoobbyy  zzaaiinntteerreessoowwaannee  pprroossiimmyy

oo pprrzzeessłłaanniiee  CCVV  nnaa  aaddrreess  ee--mmaaiill::  pprraaccaa@mmeeddiiqq..ppll
zz ddooppiisskkiieemm::  PPrraaccaa  BBiiuurroowwaa

Samodzielne prowadzenie sklepu
specjalistycznego z winami, oczekujemy

doświadczenia w sprzedaży
bezpośredniej lub detalicznej, najlepiej

w branży alkoholowej lub podobnej,
konieczne prawo jazdy i samochód.
CV: piotr.krajczynski@dobrewina.pl

RÓŻNE
·Ja Rajvir Singh chcę używać nazwiska Gill jako
nazwiska w dokumentach
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek różne dziedziny 501-561-620

SZUKAM PSA
·25.08.13 na ul.Kaliskiej (Ochota) zaginął 2-letni
mieszaniec w typie pinczera. Waży 11 kg, kolor
czarny podpalany (z białym „krawatem”), ma
smukłe łapy, duże uszy i plamki w kolorze
brązowym nad oczami. Misio jest łagodny, ale
wystraszony. Posiada chip, miał na sobie jasną
obrożę z adresówką. Za odnalezienie nagroda, tel.
602-327-407

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra,
platery, porcelanę, książki, pocztówki,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia,
bibeloty gotówka tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), nieopłacone, każdy rocznik
504-518-802
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite i w kredycie.
519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Kie dy li czy się na kład – 250 tys. eg zemp la rzy
– na daj ogło sze nie we wszyst kich na szych ga ze tach! 
Uka że się w 9 dziel ni cach i 5 mia stach pod War sza wą!

Bez sku tecz nie po szu ku jesz pra cow ni ka przez in ter net?
Eks pe dient ka do spo żyw cze go  000-000-000 – tyl ko 55 zł

Two je ogło sze nie w naj więk szym dzien ni ku dro go kosz tu je
i gi nie wśród wie lu in nych?

Re mon ty pro fe sjo nal nie 000-000-000 – tyl ko 47 zł!

Pięt na ście agen cji nie ru cho mo ści nie przy pro wa dzi ło ci jesz cze żad -
ne go chetnego na Two je miesz ka nie? 

Bia ło łę ka, ul. Le śna, 50 m2, rok 2000, 500-000-000 – tyl ko 69 zł!

Kie dy li czy się miej sce  
– sam wy bierz re jon pu bli ka cji ogło sze nia!

Udzie lasz kor pe ty cji, ale nie chcesz jeź dzić do uczniów przez
pół mia sta? 

Ko re pe ty cje j. an giel ski 000-000-000 - ce na... 16 zł!
- ogło sze nie uka że się np. w ga ze tach na Bia ło łę ce, Tar gów -

ku i Bie la nach. Bo tu masz bli sko!. Na kład 60 tys. eg z. 

Masz po mysł na do dat ko wy za ro bek bli ko do mu? 
Za opie ku ję się dziec kiem, oso bą star szą, 

po mo gę w pro wa dze niu do mu 500-500-500
cena...23 zł

- w ga ze cie na Be mo wie i Bie la nach, 50 tys. eg zemplarzy!

Tniesz wy dat ki na re kla mę?
Za in we stuj w tanie, spraw dzo ne roz wią za nie – ogło sze nie drob ne!

Z na mi:
- ku pisz lub sprze dasz dział kę,
miesz ka nie, sa mo chód, 
- znaj dziesz zgu bio ne go psa, 
- znaj dziesz klien tów, 
- po zbę dziesz się sta rych me bli,
- znaj dziesz oso bę do sprzą ta nia 
lub na uki gry na pia ni nie!

SSaamm  nnaaddaasszz  ooggłłoo  sszzee  nniiee  nnaa  wwwwww..eecchhoo  ddrroobb  nnee..ppll.. PPuu  bbllii  kkaa  ccjjaa  ww ppoorr  ttaa  lluu  wwwwww..ggaa  zzee  ttaa  eecchhoo..ppll  GGRRAA  TTIISS!!
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W klu bie z Ocho ty bok so wa li
mię dzy in ny mi bra cia Wo ło dy myr
Kłycz ko i Wi ta lij Kłycz ko (la -
ta 1995/1996). Wi ta lij w chwi li
obec nej jest wła ści cie lem mi -
strzow skie go pa sa wa gi cię żkiej
WBC, nie prze rwa nie od 2008 ro -
ku. Co do pił ki, hi sto ria du żo bo -
gat sza i du żo, du żo bar dziej od le -
gła. Gwar dia War sza wa wi ce -
mistrz Pol ski se zo nu 1957, dwu -
krot ny zdo byw ca 3 miej sca I li gi
se zo nów 1959, 1972/73, zdo byw ca
Pu cha ru Pol ski 1953/54, srebr ny
me da li sta Pu cha ru Pol -
ski 1973/74. Z ty tu łu roz gry wek
kra jo wych WKS grał rów nież

na fron tach eu ro pej skiej pił ki,
god nie re pre zen tu jąc nasz kraj
– 1/8 fi na łu Pu cha ru Eu ro py Mi -
strzów Kra jo wych – 1955/56
oraz 1/8 fi na łu Pu cha ru Zdo byw -
ców Pu cha rów – 1974/75.

Pięk na hi sto ria ma łe go klu bu
z War sza wy, któ ra w dniu dzi siej -
szym zo sta ła za ko pa na głę bo ko
w fun da men ty sta dio nu przy Ra -
cła wic kiej 132, miesz czą ce go 10
tys. miejsc z cze go mo że tysiąc to
miej sca sie dzą ce. Dziś ni ko go nie
in te re su je klub z Ocho ty i to co
się z nim dzie je. Tak by ło do 28
sierp nia 2013 ro ku. Ad mi ni stra tor
grun tu za gro dził wej ście na klu -

bo we obiek ty pod pre tek stem nie
mo żno ści ko rzy sta nia z bu dyn -
ków, któ re wy ma ga ją na tych mia -
sto wej re no wa cji (sy tu acja po wta -
rza się sprzed 2 lat). Cier pli wość
osób, któ re są zwią za ne z „dzi siej -
szą” Gwar dią chcia ła roz wią zać
sy tu ację z ad mi ni stra to rem (Ko -
men da Głów na Po li cji), jed nak
KGP od bi ło pił kę twier dząc, że
„grun ty przy uli cy Ra cła wic -
kiej 132 na le żą do Skar bu Pań -
stwa”.

Klub, któ ry w dniu dzi siej szym
do bił dna, utrzy my wa ny jest przez
ano ni mo we go ki bi ca, któ ry wy kła -
da pol skie zło te na ba da nia pił ka -
rzy wy ma ga ne do gry, re je stra cje
za wod ni ków, stro je pił kar skie,
sprzęt spor to wy. Za wod ni cy, pił -
ka rze ama to rzy gra ją za dar mo,
dla sa mych sie bie. Chcą mi ło ścią
do pił ki od bu do wać klub z tak bo -
ga tą hi sto rią. Ki bi ce zgod nie
twier dzą, że nie wi dzie li w Gwar -
dii tak wiel kie go po ten cja łu. Pił -
ka rze chcą grać, tre ne rzy chcą
tre no wać, ki bi ce chcą oglą dać
pięk ne me cze i po wrót klu bu
z tra dy cja mi. Wszy scy chcą, ale…
nie ma ją gdzie. Bu dy nek za -
mknię ty tak jak i bo iska – głów ne
i 2 tre nin go we. Pił ka rze tu ła ją się
po war szaw skich bo iskach, li cząc,
że ktoś przy gar nie chłop ców, fa -
ce tów chcą cych tro chę po grać
w pił kę.

Nie zro zu mia ła jest de cy zja za -
rząd cy te re nu, nie zro zu mia ła jest
ca ła ta sy tu acja praw na, bo grun ty
na le żą do klu bu, a jed nak ktoś,

przy zie lo nym sto li ku chce za -
mknąć to, zbu rzyć. Tyl ko ko mu
prze szka dza ten klub? Wia do mo,
że je śli nie wie my o co cho dzi, to
cho dzi o pie nią dze. Za sa da po -
twier dza re gu łę. Czyż by UM chciał
sprze dać grunt pry wat ne mu in we -
sto ro wi, któ ry zbu du je tam blo ko -
wi sko? Nikt nic nie wie, a tym bar -
dziej nie po wie. Wspo mnia na re no -
wa cja klu bu nie by ła by trud ną rze -
czą do zro bie nia. Lu dzie, któ rzy
ma ją zasądzone pra ce spo łecz ne
za róż ne prze wi nie nia mo gli by stać
się ta nią si łą ro bo czą, któ ra po mo -
gła by w naj cięż szych pra cach
na obiek cie. To jest pro sty przy kład,
któ rych jest o wie le wię cej, ale już

nie pierw szy raz lu dzie ze „sfer”
po ka zu ją, że my śle nie bo li.

Nie po zwól my, by klub z tra dy -
cja mi, któ ry zrze sza w chwi li
obec nej mło dych chłop ców, któ -
rzy jak Ro man Ko sec ki, Krzysz tof
Do whań pra gną być „Gwar dzi sta -
mi War sza wy”, a mo że któ ryś
z nich wy ro śnie na no we go, lep -
sze go Le wan dow skie go.

My, ja ko pił ka rze, tre ne rzy, ki -
bi ce klu bu z WKS Gwar dia War -
sza wa mil czy my krzy cząc o po -
moc, któ ra w ka żdej po staci przy -
da się nie nam a klu bo wi jak wo -
da w Afry ce.

Z po wa ża niem
„Gwar dzi ści War sza wy”

Nie my krzyk
War szaw ski Klub Spor to wy Gwar dia War sza wa był za ło żo ny

w 1948 ro ku. Jest to klub nie tyl ko pił kar ski, ale zrze sza ją cy
tak że sek cje bok ser skie, lek ko atle tycz ną, ju do, strze lec ką, za -
pa śni czą oraz bie gów na orien ta cje. Swo ją re no mę WKS za -
wdzię cza głów nie sek cjom bok ser skim i pił kar skim.

Za po śred nic twem Wa szej Re -
dak cji pra gnę po dzię ko wać za -
rzą do wi i urzęd ni kom dziel ni cy
Wło chy za pro fe sjo nal ne dzia ła -
nia przy spra wie ko mu na li za cji
nie ru cho mo ści Re jo no wa 6/8.

Proś bę o po moc urzę du, miesz -
kań cy skie ro wa li w la -
tach 1998–2002, gdyż w środ ku zi -
my zo sta li w miesz ka niach za kła -
do wych bez ogrze wa nia, wo dy
i prą du, z dłu ga mi za rzą dza ją cej
nie ru cho mo ścią fik cyj nej Spół ki
z o. o.

Pra ca urzęd ni ków przy do ku -
men to wa niu spra wy, pod ję tych
de cy zjach i pra wi dło wo prze pro -
wa dzo nym pro ce sie ko mu na li za -

cji spra wi ła, że w la tach
2012–2013 pro ble my miesz kań -
ców te go bu dyn ku zo sta ły roz -
wią za ne.

Cho ciaż naj star si miesz kań cy
tej nie ru cho mo ści nie do ży li te go
po zy tyw ne go fi na łu, pra gnę po -
dzię ko wać za rzą do wi dziel ni cy
Wło chy i pra cow ni kom tut. urzę -
du za do brą współ pra cę z miesz -
kań ca mi, udzie lo ną nam po moc.
Ży czę przy tym po myśl no ści,
owoc ne go speł nie nia za wo do we -
go i sa mo rzą do we go oraz du żo
zdro wia.

Z po wa ża niem.
Bar ba ra Te sner

Po dzię ko wa nie
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W programie m.in.:
• warsztaty tańców swingowych

– rejestracja
nawww.shimsham.pl

• Lindy Hop
• Charleston
• Jitterbug
• potańcówka z muzyką z lat 20.

i 40.
• pokazy i konkurs taneczny

Jack’n’Jill
• koncert zespołu The Warsaw

Dixielanders.
Warsztaty skierowane są dla

tych, którzy mają dość
podpierania ścian i chcą nauczyć
się podstaw tańca Lindy Hop,
Jitterbug i Charleston.

Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy:
• Retro Weekend:

www.shimsham.pl
– do 25 września!

Program
• 28 września, sobota:

godz. 10.00–11.00, rejestracja
uczestników
godz. 11.00–11.30,
przesłuchanie i przydział
uczestników do grup
godz. 11.40–16.30
zajęcia taneczne na dwóch
poziomach zaawansowania:
11.45–13.00
13.15–14.45
15.00–16.30
godz. 19.30–20.30 – lekcja
pokazowa
godz. 20.30 – koncert zespołu
The Warsaw Dixielanders,
pokazy instruktorów, konkurs
taneczny Jack’n’Jill,
potańcówka z dj’em.
Bilety 20 zł od osoby
(uczestnicy warsztatów
wchodzą za darmo)

• 29 września, niedziela
godz. 11.00–15.30
– zajęcia taneczne na dwóch
poziomach zaawansowania
11.00–12.15
12.30–13.45
14.00–15.30
godz. 16.00 – zakończenie.

Więcej informacji na
www.shimsham.pl!

źródło:
DK Rakowiec

Retro weekend z Shimsham
W dniach 28 i 29 września już po raz drugi zapraszamy na

wydarzenie muzyczno-taneczne Retro Weekend. Wydarzenie
skierowane jest zarówno do wszystkich związanych z muzyką i
tańcami swingowymi, jak i tych, którzy do tej pory nie mieli
okazji przenieść się do złotej Ery Swingu.

Za pra sza my na warsz ta ty pi -
sa nia ikon.

Warsz ta ty „Aka de mia Iko ny”
ad re so wa ne są do osób, któ re chcą
od kry wać Bo ga po przez iko nę.

Zgłę bia niu ta jem nic teo lo gicz -
nych i sym bo licz nych bę dą to wa -
rzy szy ły za ję cia prak tycz ne.

Zgło sze nia do 5 października.
For mu larz zgło sze nio wy do po -

bra nia na stro nie: mu zeu mi -
kon.pl/oglo sze nia

Pierw sze za ję cia 14 paź dzier ni ka.
Wię cej in for ma cji na stro nie

Aka de mii Iko ny.
Mu zeum Ikon, ul. Le le chow -

ska 5.
Źró dło:

http: //mu zeu mi kon.pl/oglo sze nia

Akademia
ikony 2013/2014
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