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Jako stowarzyszenie obywatelskie
uznajemy udział w głosowaniu po-
wszechnym za nasz obowiązek. Nie
traktujemy tego prawa koniunktu-
ralnie. Uważamy, w przeciwień-
stwie do partii politycznych, że
aktywność obywateli w demo-
kratycznych procedurach jest
wartością nadrzędną, ponad wynik
i konsekwencje samego głosowania.

Zapowiadana niska frekwencja
w niedzielnym głosowaniu szkodzi
wizerunkowi Polski i osłabia man-
dat jej reprezentantów w instytu-
cjach europejskich. Tak więc, głos
oddany 25 maja jest głosem za Pol-
ską. Dzisiaj trwa dysku-
sja, czym jest współcze-
sny patriotyzm. Można
się spierać o sens
i przejawy tego ważne-
go pojęcia. Jednak gło-
sowanie powszechne zarówno
w wyborach, jak i w referendach jest
bezdyskusyjnie postawą patriotycz-
ną. Powiedzmy to głośno: kto od-
mawia udziału w głosowaniu lub
namawia do tego, aby w nim nie
uczestniczyć, nie może nazywać sie-
bie patriotą.

Drodzy Warszawiacy!
Wybierzmy takich przedstawicieli

stolicy, którzy będą pamiętać o pro-
blemach naszego miasta. Wybierz-
my tych, którzy w toku swojej dzia-
łalności będą wspomagać stołecz-
nych samorządowców w realizacji
projektów rozwojowych. Warszawa
potrzebuje mocnego wsparcia!

Żyjemy razem w Warszawie
i wspólnie tworzymy jego samo-
rządową reprezentację. Samorząd
powinien stać ponad partyjnymi
podziałami. Samorząd to realiza-
cja dobra wspólnego, to troska
o rozwój społeczności lokalnych,
to praca na rzecz ludzi. Dlatego
ważny jest wybór osób kompe-

tentnych i uczciwych. Takich, któ-
re będą profesjonalnie, meryto-

rycznie i godnie reprezento-
wać interes Warszawy i jej

obywateli.
Mamy nadzieję,

że 25 maja wybierze-
my naszych najlepszych

przedstawicieli w Parla-
mencie Europejskim. Wy-

bierzmy najlepszych dla Warsza-
wy!

Piotr Guział
przewodniczący

Warszawskiej Wspólnoty
Samorządowej

Drodzy Warszawiacy!
Warszawska Wspólnota Samorządowa apeluje do Warszawia-

ków o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
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Przychody z PIT i CIT zostały
przeszacowane o 9%, zapewne
pod wpływem opowieści premiera
Tuska o zielonej wyspie. Przychody
ze sprzedaży biletów komunikacji
miejskiej przeszacowano o 11%,
a przychody z opłaty śmieciowej
o 71%; to z kolei wynika z nieudol-
nych działań ratusza: chybionej
podwyżki cen biletów i nieudanej
reformy śmieciowej. Ale najgorzej
sprawa się ma z inwestycjami.
W stosunku do budżetu, którym tak
się chwaliła pani prezydent jeszcze
w kampanii referendalnej, wykona-
nie inwestycji wyniosło zaled-
wie 57%. Tak źle nie było nawet
w czasach Lecha Kaczyńskiego.

Przy okazji wyszła na jaw ciekawa
rzecz. W związku z tak kiepskim
wykonaniem budżetu miasto miało
nadwyżkę około 600 mln zł. Pod ko-
niec roku Hanna Gronkiewicz-
-Waltz nabyła za 499,9 mln zł obli-
gacje skarbowe. W kilka dni później
rząd od niej te obligacje odkupił.
Celem tej operacji była poprawa
stanu budżetu państwa w dniu 31
grudnia, w którym sporządza się
sprawozdania finansowe. – Miasto
na tej kilkudniowej lokacie zarobi-
ło; podobny manewr na przeło-
mie 2011 i 2012 r. przyniósł miastu
ok. 100 tys. zł zysku – mówi
Agnieszka Kłąb, rzeczniczka ratu-

sza. Wtedy manewr dotyczył kwo-
ty 550 mln zł.

Trudno oczywiście, nie wiedząc
przez ile dni miasto posiadało ob-
ligacje, oceniać procentową opła-

calność operacji, należy jednak
postawić kilka pytań. Czy zakup
obligacji był najkorzystniejszą for-
mą ulokowania wolnej gotówki?
W roku, w którym odnotowano
tak kiepskie wykonanie inwesty-
cji, znaczne nadwyżki na kontach
miasta musiały pojawiać się wie-

lokrotnie. Czy leżały bezużytecz-
nie na rachunkach bieżących, czy
też stosowano lokaty krótkoter-
minowe (overnight)?

Jeżeli nie stosowano lokat, mia-
sto straciło znaczne przychody –
jak widać, idące w setki tysięcy,

a może i w miliony złotych. Jeżeli
stosowano lokaty, to były one naj-
prawdopodobniej korzystniej
oprocentowane niż obligacje skar-
bowe. Czy zatem kupując na zasa-
dzie overnight obligacje za pół mi-
liarda zrezygnowano z korzystniej-
szej formy ulokowania tych pie-
niędzy, by wesprzeć budżet rządu
kierowanego przez partyjnego
zwierzchnika Hanny Gronkiewicz-
-Waltz, rządu, który bezlitośnie
egzekwuje z kasy miasta opłatę ja-
nosikową?

Zakup papierów wartościowych
nie podlega pod prawo zamówień
publicznych, nie ma więc tu mowy
o naruszeniu prawa, czy jednak
na pewno pani prezydent należy-
cie zadbała o interes finansowy
miasta?

Maciej Białecki

Delikatnie mówiąc klapa

Wykonanie budżetu miasta w 2013 r. to kompletna porażka
Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej ekipy. Gdzie spojrzeć, tam klapa.

Kilka lat temu letnia wichura
połamała jak zapałki topole ro-
snące przy ul. Hynka na Okęciu.

Ofiar w ludziach na szczęście nie
było, ale niektóre zaparkowane
w tym miejscu samochody zostały
poważnie uszkodzone. Jakiś czas
temu huraganowy podmuch po-
walił stary i duży modrzew na sa-
mochód mojego sąsiada, który za-
parkowany był tuż przy budynku
mieszkalnym i chodniku. Takie
przypadki można wymieniać
w nieskończoność. Przed kilkoma
dniami konar starego drzewa za-
bił kobietę na Ochocie.

Anomalie pogodowe w naszym
mieście i stary drzewostan

przy chodnikach mogą być przy-
czyną następnych tragedii!

Największe niebezpieczeństwo
stwarzają słabo ukorzenione topo-
le, które w związku z tym są bar-
dzo łamliwe. Inne gatunki dużych
(często sięgających kilku pięter),
starych drzew, także są poważnym
zagrożeniem dla ludzi i powinny
zostać jak najszybciej zastąpione
młodszym drzewostanem i ziele-
nią niską, które nie będą w przy-
szłości tak niebezpieczne.

Miejscy urzędnicy podejmują
często arbitralne decyzje o wycince
starych drzew w warszawskich par-
kach. Ogród Krasińskich, parki:
Praski, Saski i Wielkopolski to tylko
nieliczne przykłady. Tymczasem
o stare drzewa rosnące przy cią-
gach komunikacyjnych na terenie
osiedli mieszkaniowych mało kto
dba i wycinać nikt nie chce.
Do parku raczej podczas wichury
nikt rozsądny się nie wybierze. Ina-
czej jest w osiedlach mieszkanio-
wych, dlatego też będę namawiał
radnych Ochoty i Włoch o podjęcie
uchwały bądź stanowiska w sprawie
zobowiązania instytucji odpowie-
dzialnych za drzewostan na terenie
tych dzielnic, o przeprowadzenie
wycinki starych drzew i nasadzenia
w te miejsca nowej, niższej zieleni.
Apeluję też do władz Warszawy
o działania w tej sprawie na terenie
całego miasta.

Dariusz Kałwajtys

W trosce o bezpieczeństwo
Uważam, że duże drzewa rosnące na terenie osiedli mieszka-

niowych przy ciągach komunikacyjnych (chodniki, ulice), powin-
ny zostać wycięte, a na ich miejsce należy zasadzić drzewka
i krzewy, które nie osiągną zbyt dużych rozmiarów.
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– Na placu zabaw „Baśniowa”
regularnie przesiadują młodocia-
ni wandale – sygnalizuje kolejny
raz jedna z mieszkanek sąsiadują-

cego z nim budynku. Dla rozwy-
drzonych młodzieńców zieleń
skweru nie stanowi naturalnej ba-
riery wydzielającej pozostałą

część terenu przeznaczonego
do czynnej rekreacji.

Ostatnio ofiarą ich padł trawnik
przed dawnym biurem paszporto-
wym. Nowy najemca lokalu zre-
kultywował zieleń, posadził krzewy
i całość ogrodził siatką. Dzisiaj po-

zostały po niej strzępy. Trawnik
stanowi – według mieszkańców –
wygodny szlak w drodze na dach

pobliskiego garażu. Stał się on nie
tylko miejscem biesiadowania, ale
i plażowania. Próby wyciszenia
młokosów i przywołania ich do po-
rządku zderzają się z niewybredny-
mi żartami i wulgaryzmami.

Te harce znane są straży miej-
skiej. Jej interwencja jest niesku-
teczna i to jest poważny zarzut
stawiany przez mieszkańców stra-

żnikom bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego.

– Konieczny jest skuteczny mo-
nitoring placu i większy nad nim
nadzór służb do tego powołanych
– mówią. Zważywszy bliskie są-
siedztwo siedziby straży miejskiej,
oczekiwania mieszkańców nie są
wygórowane. Panie Komendan-
cie, na początek wystarczy, aby co
drugi patrol zaczynał służbę
od placu Baśniowego.

Anna Zbytniewska

Wandalizm na Baśniowej
Panie Komendancie, prosimy aby co drugi patrol rozpoczynał

służbę od placu Baśniowego.

Warszawska Wspólnota Samorzą-
dowa w swoim programie ma zapi-
sane wspieranie polskich przedsię-
biorców oraz lokalnych firm. Prze-
targ na zakup elektrycznych autobu-
sów w tej formie jest nie do przyję-
cia. Procedura przetargowa w przy-
padku niektórych rodzajów zamó-
wień publicznych pozwala na stoso-
wanie innych niż cena kryteriów
oceny ofert. Nie koliduje to z wolno-
ścią prowadzenia działalności go-
spodarczej i uczciwą konkurencją.

– Jesteśmy zdziwieni, że w tak wa-
żnym przetargu wygrała firma
z Chin. Szczególnie, że oferta pol-
skiego konkurenta, firmy Solaris zo-
stała doceniona przez wiele polskich
i europejskich miast. Szczególnego
sprawdzenia wymaga kwestia rażąco
niskiej ceny – komentuje sprawę
Grzegorz Wysocki, jeden z liderów
WWS. (styk)

Chińczycy mają pracę,
a Polacy nie

Już za chwilę będziemy jeździć 10 elektrycznymi autobusami
chińskiej marki BYD. Przetarg na dostawę nowych autobusów
dla Warszawy wygrała w cuglach azjatycka firma. Głównym wa-
runkiem wyboru w przetargu była cena (90% przyznanych punk-
tów). Gratulujemy wyboru, jednak wolelibyśmy, by nasze miasto
dbało nie tylko o własną kieszeń, ale również o polskie firmy.

Około 500 milionów ludzi na całym
świecie cierpi w wyniku ubytku słuchu.
Problem najczęściej dotyka osoby star-
sze, skutecznie utrudniając im funkcjo-
nowanie w stale pędzącym świecie,
przeszkadzając w codziennej komuni-

kacji oraz narażając na bolesne uczu-

cie wstydu.
Ubytki słuchu różnią się między so-

bą, jednak zdecydowana ich większość
ma charakter obuuszny.

Czy osoby mające ubytek słuchu

w każdym uchu powinny nosić dwa

aparaty słuchowe?

Ryszard Mikołajewski: Tak, z całą
pewnością takie rozwiązanie jest dla
nich bardzo korzystne. Każdy mój pa-
cjent, którego udało mi się przekonać
do dwóch aparatów, potwierdzi moje
słowa.

Może Pan podać przykłady z życia

codziennego?

RM: Rozpatrzmy choćby dźwięk
klaksonu samochodowego. Docierający
do uszu sygnał informuje o niebezpie-
czeństwie. W ciągu ułamka sekundy
mózg porównuje informacje z obu uszu,
takie jak natężenie fal dźwiękowych
oraz momenty, w których dźwięk do-
biegł do każdego ucha. Dzięki temu na-
tychmiast zdajemy sobie sprawę, z któ-
rej strony dochodzi dźwięk i jak daleko
znajduje się jego źródło oraz jesteśmy
w stanie uniknąć niebezpieczeństwa.

Ogromnym kłopotem niedosłyszą-

cych pacjentów jest także rozumienie

mowy w hałaśliwym otoczeniu. Czy

dwa aparaty pomagają rozwiązać ta-

kże i ten problem?

RM: Hałas otoczenia utrudnia ro-
zumienie mowy. Dla osób, które nie
słyszą oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszczególnych
głosów jest trudne. Mózg potrzebuje
informacji z obu uszu, aby skutecznie
rozróżniać dźwięki w trudnych sytu-
acjach słuchowych, takich jak rozmo-
wa w zatłoczonej kawiarni lub w po-
mieszczeniu, do którego dobiegają
hałasy przejeżdżających ulicą pojaz-
dów. Dwa aparaty słuchowe pozwala-
ją wspomóc naturalną zdolność mó-
zgu do „filtrowania” hałasów docho-
dzących z tła.

Lekarze zwracają także uwagę na ry-

zyko utraty zdolności rozumienia mowy

w przypadku zupełnej rezygnacji z nosze-

nia aparatu słuchowego. Czy może tak

się stać, jeśli nosimy tylko jeden aparat?

RM: Zjawisko, o którym pan wspo-
mina to tak zwana deprywacja słuchu.
Polega na stopniowym traceniu przez
mózg umiejętności przetwarzania infor-
macji w wyniku trwałego braku pobu-
dzania ucha bodźcem akustycznym. Im
wcześniej zdecydujemy się na noszenie
aparatu słuchowego na dotkniętym
ubytkiem słuchu uchu, tym mniejsze ry-
zyko wystąpienia deprywacji słuchu oraz
tym większa korzyść z noszenia apara-
tów słuchowych.

W dwóch aparatach słuchowych
dźwięki są przyjemniejsze do
słuchania, nie trzeba się wysilać, aby je

usłyszeć. W naturalny sposób są
odbierane czysto, z odpowiednim
poczuciem głośności i przestrzenności.
Uzyskanie takiego efektu z jednym
aparatem słuchowym nie jest możliwe
w przypadku osób dotkniętych
ubytkiem słuchu w obu uszach.

Doktor Ryszard
Mikołajewski, laryngolog

z 20-letnim stażem,
odpowiada na nasze pytania

dotyczące problemu
niedosłuchu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby na bezpłatne badanie słuchu
i konsultację protetyka słuchu.
Osobom niepełnosprawnym proponuje-
my wizyty domowe. Z uwagi na duże za-
interesowanie naszymi usługami, prosi-
my o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141,
tel. 22 392-75-39

ul. Koszykowa 78 gab. 266,
tel. 22 425-67-06

ul. J. Dąbrowskiego 16,
tel. 22 498-75-40

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

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

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

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
23,24,26-30.V, 1-6.VI

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
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Z ana li zy wy ko na nej przez fir -
mę pry wat ną na zle ce nie władz
mia sta wy ni ka m.in., że na te re nie
Ocho ty i Włoch jest miej sce
na wy bu do wa nie no wych, wiel ko -
po wierzch nio wych ga le rii han dlo -
wych. Wska za nia lo ka li za cyj ne
dla Włoch to te ren obec ne go tar -
go wi ska przy Ba ka lar skiej,
a na Ocho cie wska zu je się na ob -
szar w po bli żu Dwor ca Za chod -
nie go, gdzie je dy nym tak du żym
miej scem jest park Za chod ni.

Je że li cho dzi o Ocho tę, to uwa -
żam, że na sy ce nie ga le ria mi han -
dlo wy mi w tej dziel ni cy jest bar -
dzo du że, szcze gól nie w pa sie
dro go wym Al. Je ro zo lim skich,
w po bli żu Dwor ca Za chod nie go.
Czy jest sens bu do wa nia jesz cze
jed ne go cen trum han dlo we go
w tym miej scu?

Z ko lei Wło chy od kil ku na stu
lat za mie nia ją się w dziel ni cę biu -
ro wo-ma ga zy no wą. Na te re nach
po prze my sło wych bu du je się ko -
lej ne ha le i ma ga zy ny. Przy zwo le -

nie władz mia sta do ta kich roz -
wią zań, nie sprzy ja roz wo jo wi
dziel ni cy, któ ry po wi nien być de -

ter mi no wa ny przez bu dow nic two
miesz ka nio we i usłu gi z tym zwią -
za ne (szko ły, przed szko la, słu żba
zdro wia, itp.). Cał kiem nie daw no
mia sto chcia ło „uszczę śli wić”
miesz kań ców Włoch bu do wą ba zy
MPO w po bli żu po wsta ją ce go
osie dla miesz ka nio we go i cią gu

osie dli na po bli skiej Ocho cie. Te -
raz wy da je się pie nią dze na opra -
co wa nie ana liz, co do któ rych
mam du że wąt pli wo ści, czy
w przy pad ku ich re ali za cji przy -
czy nią się do po pra wy ja ko ści ży -
cia choć by miesz kań ców wy mie -
nio nych oko lic.

Przy kła dem do mo ich roz wa żań
niech bę dzie Słu że wiec, gdzie
na te re nach po prze my sło wych –
w są siedz twie osie dli miesz ka nio -

wych – wy bu do wa no licz ne biu -
row ce, ko lej ne ma ga zy ny i ga le rię
han dlo wą.

Ta część mia sta jest już w za sa -
dzie spa ra li żo wa na ko mu ni ka cyj -
nie. Do te go do cho dzą pro ble my
z par ko wa niem po jaz dów –
przede wszyst kim dla miesz kań -

ców po bli skich osie dli, ale ta kże
i dla pra cow ni ków licz nych w tej
oko li cy in sty tu cji. Je że li ktoś
chciał by w tym miej scu po wie -
dzieć, że jest to koszt miesz ka nia
w du żym mie ście, to sta now czo
pro te stu ję! Uwa żam, że jest to
wy łącz nie koszt, ja ki pła cą miesz -
kań cy te go mia sta za bez tro skę
i bez myśl ność władz mia sta
i urzęd ni ków, któ rzy – od no szę
wra że nie – w opi sy wa nych przy -
pad kach bar dziej dba ją o port fe le
in we sto rów, niż rze czy wi ste po -
trze by Oby wa te li.

Czy po dob ny los cze ka miesz -
kań ców – i tak już za kor ko wa nej
Ocho ty i Włoch? Mi mo że do re -
ali za cji wspo mnia nych ana liz
na te re nach obu dziel nic dro ga
jesz cze da le ka, mo że już dziś war -
to na zim ne dmu chać?

Da riusz Kał waj tys

Na zim ne dmu chać

Od no szę wra że nie, że wła dze War sza wy bar dziej dba ją o port fe -
le in we sto rów niż o rze czy wi ste po trze by miesz kań ców. Przy kła -
dem te go jest dla mnie Słu że wiec, któ ry za mie nił się w dziel ni cę
biu ro wo-han dlo wą. Czy po dob ny los cze ka Ocho tę i Wło chy?

Ja kim pro ble mem jest dzi siaj
za par ko wa nie sa mo cho du po po -
wro cie z pra cy wie ka żdy po sia -
dacz czte rech kó łek. Sa mo cho dy
blo ku ją wy jaz dy z ga ra ży, par ku ją
na chod ni kach, traw ni kach i wszę -
dzie tam gdzie tyl ko mo żna wci -
snąć po jazd. Czę sto stwa rza to za -
gro że nie dla pie szych i utrud nia

ży cie miesz kań com. Nie chcę ni -
ko go bro nić, ale nie li cząc przy -
pad ków skraj nej bez myśl no ści
i aro gan cji, w więk szo ści kie row cy
nie ma ją in ne go wyj ścia. 

Na sze osie dla bu do wa ne by ły
w okre sie, kie dy nikt nie przy pusz -
czał, że na dej dą ta kie cza sy, że sa -
mo chód sta nie się zwy kłym na rzę -

dziem pra cy lub bę dzie za stę po -
wał bi let mie sięcz ny. Z te go to po -
wo du na le ży po pie rać wszel kie
ini cja ty wy zmie rza ją ce do po pra -
wy tej sy tu acji. Na przy kład two -
rze nie par kin gów spo łecz nych.
Nie jest to ty ko miej sce, gdzie
bez piecz nie mo żna za par ko wać
po po wro cie do do mu, ale też po -
roz ma wiać z są sia da mi, uzy skać
po moc lub do brą ra dę nieko niecz -
nie zwią za ną z mo to ry za cją. 

Jed nym z nie licz nych w na szej
dziel ni cy par kin gów spo łecz nych
jest par king po ło żo ny po mię dzy
ul. Ma jew skie go i Sie mień skie go,
przy Szko le Pod sta wo wej nr 264.
Po wstał on w 1980 ro ku dzię ki za -
an ga żo wa niu i pra cy miesz kań -
ców osie dla. Przez wie le lat słu żył
użyt kow ni kom, roz wią zu jąc, cho -
ciaż czę ścio wo, pro blem z par ko -
wa niem w tym re jo nie. Par king

utrzy my wa ny jest ze skła dek, któ -
rych więk szość od pro wa dza na jest
na kon to urzę du dziel ni cy w for -
mie opła ty za dzie rża wę grun tu.
Nie daw no oka za ło się, że za rząd
dziel ni cy wy ró żnił ten par king
usta la jąc staw kę o pra wie 30%
wy ższą niż in ne te go ty pu par kin -
gi i znacz nie wy ższą niż mi ni mal -
na staw ka wy zna czo na przez pre -
zy dent mia sta dla par kin gów spo -
łecz nych. – To chy ba na gro da
za ter mi no we wy wią zy wa nie się
z zo bo wią zań – ko men tu ją użyt -
kow ni cy par kin gu. Nie ste ty, to nie
ko niec złych wia do mo ści, z in for -
ma cji uzy ska nych przez na szą re -
dak cję wy ni ka, że te ren ten
w 2015 ro ku mo że być prze zna -
czo ny do sprze da ży. Trze ba bę -
dzie chy ba po za koń cze niu jaz dy
sa mo cho dy cho wać do piw ni cy.

Ja cek Go mół ka

Sa mo cho dy do piw nic
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Pla ce za baw, si łow nie ple ne ro -
we, par kin gi, re mon ty osie dlo -
wych dróg i chod ni ków, fe sty ny
i wie le, wie le in nych. W su mie we
Wło chach do bu dże tu oby wa tel -
skie go zło żo nych zo sta ło 121 pro -
jek tów, z cze go 5 zo sta ło wy co fa -
nych przez wnio sko daw ców, a 27
od rzu co nych przez we ry fi ku ją -

cych pro jek ty urzęd ni ków, ja ko
nie zgod ne z re gu la mi nem. W su -
mie do gło so wa nia zo sta ło po zy -
tyw nie za kwa li fi ko wa nych 89 pro -
jek tów w czte rech ob sza rach – Ni -
skie i Wy so kie Okę cie, No we
i Sta re Wło chy.

W dniach od 25 ma ja do 18
czerw ca za pla no wa ne są spo tka -

nia dys ku syj ne na te mat zło żo -
nych wnio sków. Pod czas tych spo -
tkań, z udzia łem człon ków ze spo -
łu par ty cy pa cyj ne go i wy zna czo -
nych urzęd ni ków, każ dy za in te re -
so wa ny bę dzie mógł za po znać się
z pro jek ta mi, któ re bę dą pod da ne
gło so wa niu. Prze wi dy wa ne są tak -
że dys ku sje. Na dzień dzi siej szy
(14 ma ja) nie ma jesz cze ofi cjal -
nych in for ma cji o ter mi nach
i miej scach spo tkań dys ku syj nych.

Jak gło su je my we Wło chach.
Na po trze by bu dże tu oby wa tel -

skie go dziel ni ca Wło chy zo sta ła
po dzie lo na na czte ry ob sza ry,
a do ka żde go z nich przy pi sa ne są
po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ne pro -
jek ty:
• Nowe Włochy (39 projektów),
• Stare Włochy (20 projektów),
• Niskie Okęcie (8 projektów),
• Wysokie Okęcie (22

projekty).
Gło su je my na mak sy mal nie 5

pro jek tów z jed ne go, wy bra ne go
ob sza ru.

Re gu la min nie do pusz cza gło -
so wa nia przez jed ną oso bę
na pro jek ty umiesz czo ne w ró -

żnych ob sza rach, dla te go też wa -
żne jest, aby przed gło so wa niem
wy brać ob szar, w któ rym zlo ka li -
zo wa ne są pro jek ty (pro jekt),
na któ re chce my gło so wać. Gło sy
od da ne na pro jek ty z kil ku ob sza -
rów nie bę dą bra ne pod uwa gę.

Gło so wa nie od bę dzie się
w dniach 20–30 czerw ca br.

Ka żdy miesz ka niec ma do wy bo -
ru jed ną z trzech form gło so wa nia:
• przez Internet – wypełniając

zgodnie z instrukcją kartę
do głosowania, która będzie
dostępna na stronie urzędu
dzielnicy Włochy

• listownie – na adres urzędu
dzielnicy z dopiskiem „Budżet
partycypacyjny 2015”. Aby
głos był ważny, musi wpłynąć
do urzędu w dniach 20–30
czerwca 2014. Karty
do głosowania dostępne są
w wydziale obsługi
mieszkańców i w internecie

• osobiście – przychodząc
do WOM w dniach 23–27
czerwca br.

Nie mo żna łą czyć form gło so -
wa nia, na wet w li mi cie od da nych
gło sów, dla te go też wa żne jest,

aby zde cy do wać się na je den z wy -
mie nio nych spo so bów gło so wa -
nia. W prze ciw nym wy pad ku, gło -
sy od da ne przez da ną oso bę bę dą
nie wa żne.

Udział w gło so wa niu mo że
wziąć ka żdy miesz ka niec War sza -
wy, któ ry ukoń czył 14 lat (oso by
ma ło let nie mu szą do łą czyć zgo dę
opie ku na praw ne go) i jest za mel -
do wa ny lub pła ci po dat ki na te re -
nie m.st. War sza wy.

War to w tym miej scu zwró cić
uwa gę, że na pro jek ty bu dże tu
oby wa tel skie go dziel ni cy Wło chy,
gło so wać mo gą ta kże miesz kań cy
in nych dziel nic. Na le ży przy tym
pa mię tać, że zgod nie z re gu la mi -
nem gło so wa nia – wy brać mo żna
tyl ko jed ną dziel ni cę (a w przy -
pad ku Włoch – je den ob szar)
do gło so wa nia.

Za chę cam za tem do gło so wa -
nia wszyst kich człon ków ro dzin,
któ rzy ukoń czy li wy ma ga ne 14 lat
oraz do na ma wia nia zna jo mych
(ro dzin) z in nych dziel nic, do gło -
so wa nia na wy ty po wa ne pro jek ty.
Udział w gło so wa niu mo gą wziąć
ta kże oso by prze by wa ją ce cza so -
wo po za War sza wą, któ re speł nia -
ją je den z wy mie nio nych wy mo -
gów (mel du nek, po dat ki) re gu la -
mi no wych.

Da riusz Kał waj tys

Przed na mi dys ku sje i gło so wa nie
Za na mi ko lej ny etap re ali za cji bu dże tu oby wa tel skie go (par ty -

cy pa cyj ne go). W dziel ni cy Wło chy udział w gło so wa niu we -
źmie 89 po zy tyw nie zwe ry fi ko wa nych pro jek tów.

„Od wie lu lat bo ry ka łam się z bó lem bio dra. Po za bie gach w Fi zjo
Med Po land mo je pro ble my ustą pi ły”. Fran cisz ka, 77 lat

„Po ura zie krę go słu pa gro zi ła mi ope ra cja, jed nak le karz skie ro wał
mnie na re ha bi li ta cję. Tak tra fi łem do pa na Na ro sza. Dzię ki nie mu
i je go ze spo ło wi nie by łem ope ro wa ny i ży ję bez bó lu.” Le szek, 43 lata

Je stem chi rur giem i każdego dnia wie le go dzin spę dzam po chy lo ny
nad sto łem ope ra cyj nym. Kie dy mo je pro ble my z krę go słu pem prak -
tycz nie unie mo żli wi ły mi pra cę, po le co no mi spe cja li stów z Fi zjo Me -
du. Po re ha bi li ta cji znów mo gę nor mal nie funk cjo no wać”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM 
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

 Pa nie Krzysz to fie to
tyl ko kil ka z wie lu po -
zy tyw nych opi nii na
Pań stwa te mat.

Jest nam bar dzo mi -
ło. Fir ma ist nie je od 15
lat, w tym okre sie po -
mo gli śmy kil ku ty siąc -
om osób. Wie lu pa -
cjen tów do dziś po le ca nas swo im
bli skim i znajo mym.

Pro szę po wie dzieć na czym po -
le ga ta ka sku tecz ność le cze nia?

Bar dzo wa żna jest pierw sza
wi zy ta, w trak cie któ rej prze pro -
wa dza my szcze gó ło wy wy wiad
z pa cjen tem, na stęp nie do kład nie
ba da my na rząd ru chu oce nia jąc
sto pień za awan so wa nia do le gli -
wo ści i na tej pod sta wie okre śla -
my, ja kie efek ty je ste śmy w sta nie
osią gnąć w trak cie te ra pii. 

Le cze nie opie ra się
na wy ko rzy sta niu uzna -
nych w świe cie me dycz -
nym me tod ma nu al nej
re ha bi li ta cji or to pe dycz -
nej, od lat sto so wa nych
w Eu ro pie, a u nas wciąż
ma ło do stęp nych.
W przy pad kach, w któ -

rych po dej mu je my się le cze nia,
sku tecz ność jest bar dzo du ża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Roz ma wia my z Pa nem Krzysz to fem Na ro szem, fi zjo te ra peu tą,
sze fem ze spo łu te ra peu tycz ne go fir my Fi zjo Med Po land.

Odczuwasz te dolegliwości?
– bó l krę go słu pa, 

dys ko pa tia, prze pu kli na 
– bó le sta wów, ko lan, 

bio der bar ku
– ner wo bó le
– rwa kul szo wa i ra mien na
– ze spół cie śni nad garst ka
– za wro ty i bó le gło wy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Licz ba miejsc ogra ni czo na
Badania będą prowadzone od 21 maja do 4 czerwca



Skon stru owa ny ja sno i przej rzy -
ście, po dzie lo ny na trzy pod sta wo -
we dzia ły: prze strzeń, urząd, spo -
łecz ność za wie ra w so bie chy ba
wszyst ko, co in te re su je miesz kań -
ców Ocho ty. Są tam więc pla ny
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, w tym do ty czą ce par ku Szczę -
śli wic kie go i ma ją ce go do pie ro
po wstać par ku Za chod nie go, jest
kwe stia mo der ni za cji po dwó rek
i dba ło ści o czy stość osie dli, roz wi -
ja nia ba zy spor to wej, roz wią za nia
pro ble mu sta dio nu SKRA. Miesz -
kań cy po win ni mieć uła twio ny do -
stęp do urzę dów, tak by za ła twie -
nie w nich spra wy nie wią za ło się
z ko niecz no ścią zwal nia nia z pra cy
i by skar ga na nie kom pe tent ne go
urzęd ni ka nie tra fia ła – po prze by -
ciu skom pli ko wa nej dro gi – z po -
wro tem na je go biur ko. Miesz kań -
cy po win ni też być za do wo le ni

z pla no wa nych form edu ka cji hi -
sto rycz nej i oby wa tel skiej. OWS
ma za miar za chę cać do po wsta wa -
nia ró żne go ro dza ju spo łecz no ści
oby wa tel skich i wspie rać ich ini -
cja ty wy. Pod su mo wu jąc – to ma
być na sza dziel ni ca, dla nas przy -
ja zna, a jej kon dy cja ma być
od nas za le żna.

To ostat nie prze ma wia do mnie
szcze gól nie moc no. Mam za so bą
kil ka do świad czeń, kie dy to pod -
pi sy ze bra ne na pe ty cji w spra wie
wa żnej dla oko li cy, w któ rej
miesz kam, oka zy wa ły się w kon -
fron ta cji z urzę da mi nic nie war te.
A już do na stęp nej ini cja ty wy
pod cho dzi ło się z na sta wie niem
„i tak nic nie da się zro bić”. Mam
więc na dzie ję na zmia nę. By ła by
to du ża rzecz.

Ja jed nak oglą dam mia sto
z „per spek ty wy ża by”. Fi zycz nie

ozna cza to, że za uwa żam rze czy
bę dą ce w za się gu mo je go wzro ku,
w naj czę ściej od wie dza nych miej -
scach. Men tal nie – spo strze gam
to, co z ra cji mo ich za jęć i za in te -
re so wań jest mi naj bliż sze. Nie
róż nię się w tym chy ba od więk -
szo ści miesz kań ców. 

Wra ca jąc z czwart ko we go spo -
tka nia i my śląc o tym, co tam
usły sza łam, przy po mnia łam so bie
ja kim pro ble mem na na szym osie -
dlu by ły za ka zy. Za kaz gry w pił -
kę, za kaz jaz dy na de sko rol kach,
za kaz wcho dze nia na wy pie lę gno -
wa ny traw nik. Uza sad nia no je
oczy wi ście dba ło ścią o kom fort
miesz kań ców: nie chce my ha ła su,
ude rzeń pił ki o tro tu ar, stu ko tu
de ski, a traw nik ma cie szyć oko.
To wszyst ko pięk nie. Ale… Kto
pa mię tał, że po dwór ko to też
miej sce re kre acji dzie cia ków? Że

re kre acja ta po le ga na bie ga niu,
rzu ca niu i ko pa niu pił ki, na wo ły -
wa niu się? Że w upal ny let ni
dzień usta wio ny na traw ni ku zra -
szacz sta no wi po ku sę nie do od -
par cia i to nie tyl ko dla dzie ci?
Za miast te go ZA KAZ. Co więc
ma ją ro bić dzie ci, co ma ro bić
mło dzież? Ktoś od po wie –
a w po bli żu prze cież szkol ne bo -

isko. To wszyst kie go nie za ła twia.
Bo ży cia wspól no to we go uczy my
się prze cież od dziec ka, a naj ła -
twiej prze bie ga ten pro ces w na -
tu ral nie or ga ni zu ją cych się wspól -
no tach jak te po dwór ko we. Spró -
buj my przy po mnieć so bie wła sne
dzie ciń stwo, je go po dwór ka, pil -
nu ją ce go po rząd ku do zor cę, zdo -
by wa nie wie dzy o tym, że trze ba
li czyć się z in ny mi, kie dy ka ra ni
by li śmy przez do ro słych za zbyt
ży wio ło we za cho wa nie. My śla łam

o tym wspo mi na jąc cał kiem nie -
od le głe la ta, kie dy nie raz mu sia -
łam upo mi nać mo ich sy nów, że by
na po dwór ku za cho wy wa li się
spo koj nie; kie dy dys ku to wa łam
z ochro nia rzem o róż ni cach mię -
dzy rzu ca niem pił ki a jej ko pa -
niem. Sku tek był ta ki, że mo je
dzie ci znie chę ci ły się do wła sne go
po dwór ka i jak tyl ko za czę ły po -
ru szać się po mie ście cał kiem sa -
mo dziel nie, miej sce to sta ło się
dla nich za le d wie tra są od uli cy
do klat ki scho do wej. Trud no więc
ocze ki wać, że by ob cho dzi ło ich
to, co się na nim dzie je. Czy te go
chce my? My ślę, że moż na zna leźć
spo sób na roz wią za nie te go pro -
ble mu, któ ry – po zor nie nie istot -
ny – ro dzi po waż ne skut ki spo -
łecz ne. Bo je śli chce my na uczyć
mło dzież zwa ża nia na po trze by
in nych, umie jęt no ści szu ka nia
roz wią zań kom pro mi so wych oraz
od po wie dzial no ści za to co wspól -
ne – osią gnąć to mo że my tyl ko
wła snym przy kła dem. Nie po par te
nim pe da go gicz ne po ga dan ki to
za ma ło. I cho ciaż ja mam już ten
czas za so bą, to zży mam się
za każ dym ra zem kie dy czy tam
„Za kaz gry w pił kę”. I nie je stem
w tym osa mot nio na. Od daj cie
nam na sze po dwór ka!

Mar ty na Ochnik

W ubie gły czwar tek zda rzy ło mi się uczest ni czyć w spo tka niu
Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej w Klu bie Se nio ra przy Gró -
jec kiej. Mał go rza ta Ro jek za pre zen to wa ła pro po zy cję pro gra mu
wy bor cze go OWS.

Oddajcie nam
nasze podwórka

– Pa ni po seł, pro szę przy bli żyć
na szym czy tel ni kom Pa ni dzia -
łal ność w ostat nich ty go dniach.
Czy Pa ni gra fik jest bar dziej na -
pię ty?

– Pę ka w szwach tak sa mo, jak
mie siąc te mu, czy rok te mu. Nie
je stem oso bą me dial ną, nie prze -
miesz czam się od stu dia do stu -
dia, za to cią gle spo ty kam się z
ludź mi. Tam, gdzie mo gę, wspie -
ram ich dzia ła nia. Ak tu al nie ob -
ję łam pa tro na tem i ko or dy nu ję
mię dzy re gio nal ny kon kurs pla -
stycz ny „10 lat mo je go mia sta
w Unii Eu ro pej skiej – jak zmie ni -
ło się mo je mia sto”. Za pra szam
do skła da nia prac w mo im biu rze
po sel skim przy uli cy Tar go wej
w War sza wie. An ga żu ję się
w wie le ak cji spo łecz nych, ta kich
jak np. cy klicz ne sprzą ta nie la -
sów w Mar kach, czy też pro gram
„Sprawdź cho le ste rol u dziec ka”.
Ta ostat nia po le ga na bez płat -

nych ba da niach dla dzie ci w wie -
ku 5–10 lat. Pra cu ję rów nież
nad zor ga ni zo wa niem Dnia Daw -
cy Szpi ku w Sej mie. Bę dę na ma -
wiać ko le żan ki i ko le gów po słów
do wy ko na nia bez płat nych ba dań
kwa li fi ka cyj nych do by cia daw cą
szpi ku. W Pol sce co go dzi nę sta -
wia na jest „zła” dia gno za: bia -
łacz ka. W mo im ka len da rzu
miej sce zaj mu ją rów nież pro ble -
my, któ ry mi zaj mu ję się – mo żna
po wie dzieć – na sta łe w Sej mie.
Pra cu ję w Ko mi sji Zdro wia i Ko -
mi sji Obro ny Na ro do wej. Je stem
za ło ży ciel ką i prze wod ni czą cą
dwóch wa żnych ze spo łów par la -
men tar nych – ds. on ko lo gii
i stward nie nia roz sia ne go.

– W ostat nim wy wia dzie wspo -
mnia ła Pa ni, że wspie ra bu do wę
Szpi ta la Pe dia trycz ne go War -
szaw skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go. Kie dy mo że my spo -
dzie wać się otwar cia obiek tu?

– Istot nie – to pro jekt, któ ry
nie ba wem bę dzie miał swój fi nał.
Za sia dam w ko mi te cie ho no ro -
wym bu do wy szpi ta la obok wie lu
zna mie ni tych oso bi sto ści – z mał -
żonką Pre zy den ta RP An ną Ko -
mo row ską na cze le. W 2011 ro ku
roz po czę ły się pierw sze pra ce.
Ka mień wę giel ny zo stał wmu ro -
wa ny w 2012 ro ku. Osta tecz nie,
w przy szłym ro ku od dzia ły szpi ta -
la dzie cię ce go War szaw skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go
przy ul. Dział dow skiej i Li tew -
skiej prze nio są się do no wej sie -
dzi by przy ul. Troj de na. Pla ców ka
po więk szy się ta kże o pe dia trycz -
ny SOR. To bę dzie 535 łó żek
w bar dzo no wo cze snych wa run -
kach. Po wsta ną no we od dzia ły:
ob ser wa cyj no -za kaź ny, neu ro -
trau ma to lo gii i trau ma to lo gii.
Na jed nym z pię ter bę dzie od -
dział po ło żni czy. Na miej scu bę dą
mo gły być dia gno zo wa ne wa dy

pło du, bez zbęd ne go trans portu
po mię dzy sza pi ta mi. Po wsta nie
też lą do wi sko dla śmi głow ców ra -
tun ko wych. Łącz ny koszt bu do wy
to 545,5 mln zło tych. In we sty cja
jest fi nan so wa na z bu dże tu pań -
stwa i prze bie ga bar dzo spraw nie.

– Ja kiej fre kwen cji spo dzie wa
się Pa ni w wy bo rach do Par la -
men tu Eu ro pej skie go?

– Du żo mniej szej ab sen cji niż
w po przed nich. Po pierw sze świa -
do mość Po la ków na te mat zna cze -
nia wy bo rów do Par la men tu Eu ro -
pej skie go jest szer sza i sta le się po -
głę bia. Są one tak sa mo wa żne jak
wy bo ry sa mo rzą do we, par la men -
tar ne czy pre zy denc kie. Po dru gie,
wpływ na fre kwen cję bę dą mia ły
ostat nie wy da rze nia na świe cie,
a w szcze gól no ści na Ukra inie. Po -
la cy wy raź nie zo ba czy li, jak wa żne
jest po czu cie bez pie czeń stwa, ja kie
da je człon ko stwo w Unii Eu ro pej -
skiej. Pa mię taj my też, że im wy ższa
fre kwen cja w po szcze gól nych
okrę gach wy bor czych w Pol sce,
tym bę dą one mia ły więk szą licz bę
eu ro de pu to wa nych. Ta licz ba nie
jest bo wiem sztyw no okre ślo na.
Dla te go za chę cam Pań stwa do gło -
so wa nia. Obie cu ję, że bę dę tak sa -
mo pra co wi tym po słem, jak do -
tych czas. W koń cu kto, jak nie
prak ty ku ją cy le karz, a jed no cze -
śnie po seł, wie z ja ki mi pro ble ma -
mi bo ry ka się pa cjent i mo że sku -
tecz nie po ma gać w ich roz wią za -
niu ta kże na szcze blu eu ro pej skim.

– Ja kich dzia łań mo że my się
spo dzie wać w przy pad ku, gdy zo -
sta nie Pa ni eu ro po słem?

– Jak wspo mnia łam, nie dla
mnie jest me dial ny szum. Przede
wszyst kim li czy się efekt, bez po -
śred ni kon takt z wy bor ca mi, pro -
ble ma mi kra ju, War sza wy i Ma -

zow sza. Ja ko eu ro po seł bę dę mo -
gła wspie rać wię cej ini cja tyw, nie
tyl ko tych o zna cze niu kra jo wym
i re gio nal nym. Mo je ak tu al ne za -
an ga żo wa nie w spra wy na rzecz
sys te mu słu żby zdro wia, cho rób
rzad kich, cho rób cy wi li za cyj nych,
a przede wszyst kich pro fi lak ty ki,
przy nio są w Pol sce wie le do bre -
go. Przy po mnę też, że eu ro po sło -
wie zrze sza ją się w gru py po li tycz -
ne, a nie na ro do we. Plat for ma
Oby wa tel ska na le ży do Eu ro pej -
skiej Par tii Lu do wej, któ ra ak tu -
al nie jest naj licz niej sza w PE i ma
naj więk sze szan se na wy gra ną
w naj bli ższych wy bo rach. I to wła -
śnie jej kan dy dat praw do po dob -
nie zo sta nie rów nież sze fem Ko -
mi sji Eu ro pej skiej. Chcę więc ak -
tyw nie re pre zen to wać in te re sy
Pol ski na fo rum naj więk szej i jed -
nej z dwóch naj bar dziej li czą cych
się frak cji Par la men tu Eu ro pej -
skie go. Nie za wsze zda je my so bie
spra wię z fak tu, jak wa żne jest to
gre mium.

– Co są dzi Pa ni na te mat kam -
pa nii do Eu ro par la men tu w Pol -
sce?

– Cie szę się, że za da je Pan to
py ta nie. My ślę, że kam pa nia jest
wy rów na na. Wy bor cy ma ją więk -
szą oka zję, aby nas po znać,
w wie lu sy tu acjach oso bi ście po -
roz ma wiać, co da je mi du żą sa -
tys fak cję. Ugru po wa nia po li tycz -
ne ma ją ró żne po my sły na prze -
ka za nie te go, co mo gą za ofe ro -
wać Po la kom. Jed ni są kon tro -
wer syj ni, in ni nie co bar dziej
kon ser wa tyw ni, ale wszy scy pro -
wa dzi my kam pa nię o jak naj wy -
ższą fre kwen cję w sa mych wy bo -
rach, co ta kże jest nie zwy kle
istot ne.

Rozm. JP

Ja ko eu ro po seł bę dę mo gła wspie rać wię cej ini cja tyw
� Roz mo wa z Ali cją Dą brow ską, kan dy dat ką PO do Par la men tu Eu ro pej skie go.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206



W uro czy stej ga li kon kur so wej
zor ga ni zo wa nej w Pa ła cu na Wo -
dzie w Ła zien kach Kró lew skich
uczest ni czy li m.in. szef Kan ce la rii
Pre zy den ta RP, wi ce mi ni ster re -
sor tu kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go, wi ce pre zy dent War sza -
wy, tym sa mym pod kre śla jąc ran -
gę wy da rze nia.

Do sa tys fak cji z na gro dy ma ją
oczy wi ście ta kże pra wo miesz kań -
cy dziel ni cy Ocho ta oraz roz sia ni
po ca łym kra ju pa sjo na ci hi sto rii
Pol ski, wspie ra ją cy ideę ochro ny

Re du ty Or do na. To wła śnie te
oso by – na apel i proś bę Sto wa -
rzy sze nia Re du ta Or do na –
od kil ku lat po ma ga ją w spo łecz -

nym po rząd ko wa niu oto cze nia
po sta wio ne go tam pa miąt ko we go
gła zu -po mni ka i krzy ża, pod któ -
rym od by wa ją się uro czy sto ści po -
świę co ne pa mię ci bo ha ter skich
obroń ców Re du ty i War sza wy
z wrze śnia 1831 ro ku przed ro syj -
ską agre sją.

Nie ste ty, te ren Re du ty Or do na
od dzie siąt ków lat stra szy swo im

wy glą dem – jest de fac to dzi kim
wy sy pi skiem śmie ci, przy god ną
to a le tą dla prze chod niów, par kin -
giem sa mo cho dów sta wia nych
na szcząt kach i pro chach żoł nie -
rzy obu wal czą cych ar mii, co
oczy wi ście bu dzi sprze ciw Po la -
ków wra żli wych na tak nie by wa łą
pro fa na cję Miej sca Pa mię ci Na ro -
do wej.

Uchwa łą nr 102/XX/08 z 4 lu te -
go 2008 ro ku ra da dziel ni cy Ocho -
ta jed no gło śnie zo bli go wa ła Mau -
ry ce go Ko mo row skie go, bur mi -
strza Ocho ty, do nie zwłocz ne go
zło że nia wnio sku do sto łecz nych
słu żb kon ser wa tor skich o wpi sa nie
Re du ty Or do na do Re je stru Za -
byt ków pra wem chro nio nych. Nie -
ste ty, bur mistrz zła mał pol skie
pra wo i wnio sku nie spo rzą dził.
Prze ciw nie. Kil ka mie się cy póź niej
mu zuł ma nie uzy ska li od dziel ni cy
po zwo le nie na bu do wę me cze tu
na ob sza rze Re du ty, w są siedz twie
dział ki hisz pań skie go de we lo pe ra
pla nu ją ce go wznie sie nie na Re du -
cie apar ta men tow ców, biu row ców,
itp. Pi kan te rii za ist nia łej sy tu acji

do da ją wspo mnia ne wy ko pa li ska
ar che olo gicz ne, któ re, oprócz wy -
do by tych ar te fak tów, nada ły si łą
rze czy te mu ob sza ro wi mia no
mię dzy na ro do we go cmen ta rza
wo jen ne go – w świe tle pol skie go
pra wa rów nież wy ma ga ją ce go
ochro ny.

Czy wy do by te do tąd szcząt ki
ludz kie, któ rych na Re du cie spo -
czy wa o wie le wię cej, zdo by ta na -
gro da w ogól no pol skim kon kur sie
przez ar che olo gów i za in te re so -
wa nie Re du tą w kra ju i za gra ni cą
skło ni ły wła dze dziel ni cy Ocho ta
i War sza wy do pod ję cia za da nia
ochro ny Re du ty? Od 2008 ro ku

do ma ja 2014 ro ku mi nę ło 6
zmar no wa nych lat. Re zul tat? Me -
czet zo sta nie la da dzień otwar ty,
apar ta men tow ce sta ną na „ludz -
kich ko ściach”, a Re du ta na dal
wy glą da jak wy sy pi sko śmie ci. Zaś
Sto wa rzy sze nie Re du ta Or do na
jest co raz bar dziej uwa ża ne
w urzę dzie dziel ni cy Ocho ta
za pierw szo pla no we go wro ga ad -
mi ni stra cji.

Bur mistrz Mau ry cy Ko mo row -
ski nie mo że da ro wać, iż ośmie -
szył się w me diach skła da jąc wią -
zan kę kwia tów przy ul. Msz czo -
now skiej, w miej scu gdzie Re du ty
ni gdy nie by ło, fun du jąc tam ta -
bli cę z na pi sem, że Re du ty tu ni -
gdy nie by ło. Ko mu więc się dziel -
ni ca po kło ni ła?

Mo żna od nieść wra że nie, iż Re -
du ta Or do na jest „na cen zu ro wa -
nym” dziel ni cy. Jak bo wiem mo żna
okre ślić fakt po kry cia pod ko niec
kwiet nia br. znacz nych po ła ci Re -
du ty po nad dwu me tro wą war stwą
gli ny i pia chu, co ewi dent nie utrud -
ni i pod nie sie kosz ty pla no wa nych
dal szych prac ar che olo gicz nych?
Ten sym bo licz ny „śmier tel ny ca -
łun” gli ny mó wi wła ści wie wszyst ko
o go spo da rzach dziel ni cy i ich sto -
sun ku do tak wa żne go dla Pol ski
Miej sca Pa mię ci Na ro do wej.

Ar tur Na dol ski

Bur mistrz kon tra Po la cy
W ogól no pol skim kon kur sie pn. „Wy da rze nie Hi sto rycz ne Ro ku”

or ga ni zo wa nym od 7 lat przez Mu zeum Hi sto rii Pol ski, dru gą na -
gro dę w fi na ło wej roz gryw ce zdo by ło Pań stwo we Mu zeum Ar che -
olo gicz ne z War sza wy za prze pro wa dzo ne pra ce wy ko pa li sko we
na te re nie Re du ty Or do na, w wy ni ku któ rych od na le zio no dzie siąt -
ki szcząt ków wal czą cych żoł nie rzy, po grze ba nych w Re du cie,
a ta kże wy do by to frag men ty umun du ro wań, broń, rze czy oso bi ste,
osta tecz nie po twier dza jąc, iż sław na z wier sza Ada ma Mic kie wi -
cza Re du ta 54 znaj du je się przy ul. Na Ba te ryj ce – na Ocho cie.

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

Wynajm?
balkony

Wynajm? powierzchni?
reklamow? nabalkonie

� tylko Ochota
tel.509�19�19�94

NIERUCHOMOŚCI

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  „„SSzzcczzęęśślliiwwyy  DDoomm””  ––
SSppeeccjjaalliizzaaccjjaa  OOcchhoottaa  ii WWłłoocchhyy..  IInnddyywwiidduuaallnnee

ppooddeejjśścciiee  –– LLIICCEENNCCJJOONNOOWWAANNEE  BBIIUURROO  –– 660066--
889933--660011

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Zamienię kwaterunek na Bielanach 27 m2 na
większe 667-241- 993

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

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Konserwacja zabytków: obrazów, ram, ikon, tel.
603-381- 332
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·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 Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

FINANSE
·Pożyczki pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

PROTEZY NFZ ul. Kiwierska 3 Warszawa
tel. 508-617-914

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni pracowników
z Warszawy i okolic. Kontakt telefoniczny pod
numerem 660-522-741

PPRROOFFII  CCRREEDDIITT  FFiirrmmaa  ffiinnaannssoowwaa  nnaawwiiąążżee
wwssppóółłpprraaccęę  zz oossoobbaammii  zzaaiinntteerreessoowwaannyymmii  pprraaccąą..

ZZaaddzzwwoońń  666688--668811--990022

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

RÓŻNE
·Książki skupuję 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię
504-017-418
·Antykwariat kupi książki, bibeloty, inne starocie
– dojazd 501-561-620
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 06.06,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 02.06. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Dickensa róg Grójeckiej paw. 4 tel. 22 658 13 13

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7



Pa nie Bur mi strzu i Sza now na Ra -
do Dziel ni cy, sko ro na skwer ku
„Pod Skrzy dła mi” ko sze na śmie ci
„sa me się zde wa sto wa ły” i je że li
gwa ran cji, jak pi sa łem w po przed -
nim ar ty ku le, już nie ma my a na wet
je śli ma my, to spró buj my je wy mie -
nić na ja kieś ład niej sze i prak tycz -
niej sze. Te zaś niech „ar ty sta -es te -
tyk” co je za pro jek to wał weź mie so -
bie na da czę. One na praw dę
(na sztu ce się nie znam, ale…) tech -
nicz nie nie na da ją się do wy ko rzy -
sta nia na otwar tym te re nie pu blicz -
nym, a i wi ze ru nek te go pla cu chy ba
nie po le ga na tym, aby cen tral nym
i naj więk szym urzą dze niem te go
pla cu był ogrom ny kosz. Do łą czy -
łem zdję cie na wet ład nych i funk cjo -
nal nych ko szy (do brze za bez pie czo -
nych), któ re to sto ją pod cen trum
han dlo wym Re al na Okę ciu.

Je rzy Paw lo nek

Skwe rek „Pod Skrzy dła mi”
Ko sze na śmie ci „sa me się zde wa sto wa ły” na skwer ku

„Pod Skrzy dła mi”.

Na sta ła de mo kra cja i dzi ki ka -
pi ta lizm, i mimo że ra cjo nal niej
(ni by) się go spo da rzy, to i tak pła -
ci my du żo wię cej, a co ma my
w za mian?

Na ul. Sko ro chód -Ma jew skie go,
nie daw no ocie plo no bu dyn ki –
ostat ni był ocie plo ny nie ca ły rok te -

mu. Wła śnie przed nim, po lek kim
opa dzie desz czu two rzy się wiel ka
ka łu ża, któ rą cięż ko prze sko czyć na -
wet mło dym i zdro wym oso bom,
tym bar dziej że par ko wa nie na tej
uli cy jest nad wy raz in ten syw ne i jest
tam ma ło miej sca na przej ście. 

Przed bu dyn ka mi nr 28 i 32,
przy oka zji re mon tu ele wa cji, po -
pra wia ne by ły chod ni ki i czy wte dy
nie po win ny ta kie kło po ty się
skoń czyć? Co na to za rząd cy? Ile
kosz to wa ły te re mon ty? A ile do -
da ne bez na dziej ne słup ki? Ko mu
prze szka dza ły nor mal ne chod ni ki? 

Wiem, za raz ode zwą się prze -
ciw ni cy par ko wa nia. Przy zna ję im
ra cje – nie wszę dzie moż na to ro -
bić, ale co ro bi straż miej ska i po li -
cja? Czyż by ich nie moc by ła ka rą
dla nas? Mu si my za ich bez rad -
ność po no sić na stęp ne kosz ty? Al -
ter na ty wą do prze strze ga nia pra wa
mu si być ka me ra i słu pek? 

Przy oka zji mam py ta nie
do władz, czy pla nu ją ja kieś po -
dwór ko po ludz ku zro bić? Pa mię -
tam jak za te go po przed nie go „złe -
go sys te mu” i pia skow ni ce by ły,
i ław ki, gdzieniegdzie huś taw ki,
a na wet i fon tan na by ła. Mie li śmy
też na po dwór ku sa mo lot Wil ga –
aż się łez ka krę ci. Na sta ła de mo -

kra cja i dzi ki ka pi ta lizm i mi mo że
ra cjo nal niej (ni by) się go spo da rzy,
to i tak pła ci my du żo wię cej, a co
ma my w za mian?

Je rzy Paw lo nek

Rozdać kalosze?
Czy zmobilizować zarządców?

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208

Oka zu je się, że dro ga do San -
tia go bu dzi du że za in te re so wa nie.
Spo tka nie zor ga ni zo wa ne przez
ochoc kie bi blio te kar ki w czy tel ni
na uko wej przy Gró jec kiej z Grze -
go rzem Wy soc kim zgro ma dzi ło
nie spo dzie wa nie du żą rze szę słu -
cha czy. Opo wieść o lu dziach, któ -
rzy prze mie rza ją set ki a na wet ty -
sią ce ki lo me trów pie cho tą do gro -
bu świę te go Ja ku ba by ła pa sjo nu -
ją ca.

– Ja sam naj pierw prze czy ta łem
ksią żkę o Ca mi no a po tem po wie -
dzia łem so bie i Pa nu Bo gu, że
mu szę iść. Mam na dzie ję, że te
spo tka nie przy bli ży ło ko goś z was
do tej de cy zji. War to iść i przy -
nam niej w dro dze do ga dać się
z Nim i sa mym so bą – po wie dział
nam Grze gorz Wy soc ki na czel ny
na szej ga ze ty.

Podpis

Nie zwlekaj
po prostu idź



To po etyc ka opo wieść z przed -
wo jen ną War sza wą w tle. Te atr
dla ka żde go, „bez kin dersz tu by,
sztyw ne go koł nie rzy ka i cia sne go
gar niacz ka. Bez ku rzu i mu ze al -
nej ci szy”. Po dwó rzo we bal la dy
prze nio są nas do świa ta, o któ rym
na wet je śli za po mnie li śmy, to
wciąż za nim tę sk ni my.

Czas trwa nia spek ta klu 60 min.
Po spek ta klu za pra sza my pu -

blicz ność na dys ku sję z twór ca mi
te atru po pro wa dzo ną przez Ada -
ma Wie de man na.

Adam Wie de mann – po eta,
pro za ik, tłu macz, kry tyk li te rac ki
i mu zycz ny; trzy krot nie no mi no -
wa ny do na gro dy Ni ke. Lau re at
Na gro dy Ko ściel skich, a ta kże
Na gro dy Li te rac kiej Gdy nia
za tom „Pen sum”. W swo jej twór -
czo ści zaj mu je się mi sty ką co -
dzien no ści; w ten spo sób jest
spad ko bier cą ta kich twór ców jak
Ger tru de Ste in, Ma rian Pan kow -
ski czy Mi ron Bia ło szew ski.
Pod po zor nie „gład ką po wierzch -
nią” je go li ry ki miej sce dla sie bie

znaj du ją in ter tek stu al ne na wią za -
nia do tra dy cji po ezji, fi lo zo fii,
teo lo gii. Wie de mann prze ła mu je
kon wen cje od czy tań, uka zu jąc
fałsz lek tu ro wych przy zwy cza jeń
i ję zy ko wych klisz.

Wstęp 10 zł.
Re zer wa cje: tel. 22 823-66-72,

dkra ko wiec@oko.com.pl
DK Ra ko wiec, fi lia Ośrod ka

Kul tu ry Ocho ty, ul. Wi ślic -
ka 8, I pię tro.

Przy łącz się do wy da rze nia
na fb: https://www.fa ce bo -
ok.com/events/659497984100105/

Z ma te ria łów pra so wych:
Nie bez przy czy ny „Osmę de -

uszy” na zy wa się „współ cze sny mi
Dzia da mi”. Ak cja dra ma tu prze -
no si nas pod bra mę cmen ta rza Po -
wąz kow skie go. Miej sce nie zwy kłe.
Przed wo jen na War sza wa opi sa na
przez Mi ro na Bia ło szew skie go

w „Osmę de uszach” tań czy i śpie -
wa. Świat zło dzie jasz ków, han dla -
rzy, ar ty stów cyr ko wych i że bra ków
jest nie zwy kle za ska ku ją cy i za baw -
ny. W jar marcz ny kli mat war szaw -
skich ulic nie zau wa żal nie wkra da
się ru ty na dnia co dzien ne go.

O Te atrze Pi ja na Sy pial nia:
https: //www.fa ce bo ok.com/Te -

atr Pi ja na Sy pial nia? fref=ts
Być bli sko lu dzi – to mot to Te atru

Pi ja na Sy pial nia! Po wstał on wio -
sną 2012 ro ku w War sza wie. To gru -
pa mło dych ak to rów, ab sol wen tów
i uczniów stu dia ak tor skie go, któ re
dzia ła przy te atrze. Swo je spek ta kle
pre zen tu ją w miej scach, gdzie te atr
nie go ści na co dzień. Mo że my spo -
tkać ich w ka wiar niach, na uli cy,
na po dwór kach sta rych ka mie nic
i w klu bach mu zycz nych.

www.ra ko wiec.art

Osmędeusze – poetycki
spektakl o Warszawie

Po stać Na po le ona Bo na par te
w War sza wie ko ja rzy się z jed nym
miej scem, pla cem Po wstań ców
War sza wy, któ ry przed woj ną no -
sił wła śnie imię ce sa rza Fran cu -
zów. Hi sto ria za po mnia ła, że ten
wy bit ny wódz zo stał upa mięt nio -
ny jesz cze raz i mia ło to miej sce
na Sta rej Ocho cie.

5 ma ja 1921 ro ku na ów cze -
snym pla cu Na po le ona od sło nię to
po mnik jed ne go z naj wy bit niej -
szych do wód ców w hi sto rii. Mo -

nu ment jed nak w nie ja snych oko -
licz no ściach znik nął i je go dal szy
los jest nie zna ny. W nie mal dwa
la ta póź niej bo do kład nie 3 ma -
ja 1923 ro ku zo stał od sło nię -
ty II po mnik Na po le ona w War -
sza wie. Mo nu ment sta nął u zbie -
gu ulic Ko szy ko wej i Su chej, dzi -
siej szej Krzy wic kie go. Był to te ren
Wy ższej Szko ły Wo jen nej, któ ra
by ła fun da to rem ca łe go przed się -
wzię cia. Na uro czy ste od sło nię cie
po mni ka przy je chał z Fran cji spe -

cjal nie mar sza łek Fer dy nand
Foch. Ter min uro czy sto ści nie był
przy pad ko wy. Foch w trak cie tej
wi zy ty w Pol sce zo stał od zna czo ny
Krzy żem Wiel kim Or de ru Wo jen -
ne go Vir tu ti Mi li ta ri i przy jął ty tuł
Mar szał ka Pol ski.

Mo nu ment wy ko nał zna ny
rzeź biarz Mi chał Ka mień ski, któ -
ry wy ko nał rów nież po mnik Igna -
ce go Pa de rew skie go sto ją cy
w par ku Ujaz dow skim i po mnik
Do wbor czy ków, któ ry po re kon -
struk cji sta nął przed Mu zeum
Woj ska Pol skie go. Po pier sie Na -
po le ona sta nę ło na oko ło 3 me -
tro wym co ko le zwień czo nym or ła -
mi zry wa ją cy mi się do lo tu. In -
skryp cja na po mni ku gło si ła
„Wiel kie mu Wo dzo wi Wy ższa
Szko ła Wo jen na” zna la zła się tam
rów nież da ta 1923.

Mo nu ment prze trwał za wie ru -
chę wo jen ną. Kie dy za pa dła de cy -
zja o roz wią za niu Wy ższej Szko ły
Wo jen nej na le ża ło rów nież za sta -
no wić się co zro bić z po do bi zną
Na po le ona. Pod ję to de cy zję, że
po pier sie zo sta nie prze nie sio ne
na dzie dzi niec Mu zeum Woj ska
Pol skie go.

5 ma ja 2011 w 190. rocz ni cę
śmier ci Na po le ona na pla cu Po -
wstań ców War sza wy od two rzo no
po mnik we dług wzo ru z 1923 ro ku.

Pa weł Sza błow ski

Po mnik Na po le ona
3 ma ja 1923 ro ku zo stał od sło nię ty II po mnik Na po le ona

w War sza wie. Mo nu ment sta nął u zbie gu ulic Ko szy ko wej i Su -
chej, dzi siej szej Krzy wic kie go.

7 i 8 czerw ca w Gim na zjum
nr 14 przy ul. Bar skiej od bę dzie
się II War szaw ska Fie sta Mo de -
lar ska – wy sta wa oraz kon kurs
pla sti ko wych mo de li re duk cyj -
nych. Wstęp wol ny.

Ry wa li za cja kon kur so wa od by wa
się w kil ku na stu ka te go riach te ma -
tycz nych obej mu ją cych m.in. sa mo -
lo ty, po jaz dy woj sko we, cy wil ne.
Pod czas im pre zy bę dzie mo żna spo -
tkać twór ców i po znać taj ni ki wy ko -
rzy sty wa ne w mo de lar stwie fi gur ko -
wym. Kon kur so wi bę dzie to wa rzy -
szyć gieł da mo de lar ska oraz po ka zy
mo de li zdal nie ste ro wa nych.

Mo de lar stwo re duk cyj ne to bu -
do wa po mniej szo nych wer sji sa -
mo lo tów, po jaz dów, stat ków, bu -
dyn ków oraz in nych obiek tów.
Mo de le od zwier cie dla ją ka żdy
de tal ory gi na łu, ta kże śla dy użyt -
ko wa nia.

Re je stra cja mo de li ru sza 24
ma ja.
• 7 czerwca 2014 (sobota) –

9:00–18:00
• 8 czerwca 2014 (niedziela) –

9:00–15:00
Gim na zjum nr 14 im. L. Staf fa,

ul. Bar ska 32

War szaw ska Fie sta Mo de lar ska
w Gim na zjum przy Bar skiej

Miesz kań cy ul. Na Ba te ryj ce,
uczci li „Dzień Fla gi” kom plek so -
wo.

Na wa le Re du ty Or do na,
oprócz Bar wy Pań stwo wej, pod -
nie śli rów nież fla gę pa pie ską
z her bem Ja na Paw ła II oraz fla gi
NA TO i Unii Europejskiej, a ca -
łość zwień czy li sztan da rem
z okre su po wsta nia li sto pa do we -
go. Prze cież ha sło tu wid nie ją ce:
„W imię Bo ga, za na szą i wa szą
wol ność” już wte dy ta kże Ju lian
Or don, god nie re pre zen to wał
na tu ła czym szla ku, w za przy jaź -
nio nych ar miach.

In for ma tor

Za na szą i wa szą wol ność

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9

28 ma ja, o godz. 19.00 Dom Kul tu ry „Ra ko wiec”, fi lia OKO, za -
pra sza, w ra mach Sce ny Świa to czu łej, na spek takl: „Osmę de usze”
Mi ro na Bia ło szew skie go, Te atr Pi ja na Sy pial nia z War sza wy.
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72010

– Kim Pan jest, Pa nie Ross?
– Je stem ak to rem, któ ry tra fił

do po li ty ki. Nie chcę po rów ny wać
się z pew nym ame ry kań skim ak to -
rem, któ ry też tra fił do po li ty ki, bo
ani wzro stem, ani ka rie rą mu nie
do rów nu ję. A te raz po wa żnie:
od kie dy w 1959 ro ku ukoń czy łem
war szaw ską Pań stwo wą Wy ższą
Szko łę Te atral ną im. Alek san dra
Zel we ro wi cza (obec nie Aka de mia
Te atral na), przez więk szość ży cia
pra co wa łem w tym za wo dzie. Co
praw da pierw sze pie nią dze za ro bi -
łem ja ko po moc nik szkla rza, ale
póź niej ży łem wy łącz nie ze sce ny
i es tra dy. W te atrze de biu to wa łem
ma jąc 21 lat. By łem ta kże sty pen dy -
stą Mu si cal The atre Scho ol
przy no wo jor skiej Aka de mii Fil mo -
wej, lon dyń skiej Mu si cal The atre
Aca de my i pa ry skiej l'Eco le de la
Comédie Mu si ca le. Pra co wa łem też
za gra ni cą, przez wie le lat miesz ka -
łem w No wym Jor ku i – chy ba ja ko
je dy ny Po lak – mia łem oka zję wy -
stą pić z Li zą Mi nel li. A Po la cy,
przede wszyst kim słu cha cze ra dio -
wej Trój ki, pew nie mnie pa mię ta ją
z au dy cji „60 mi nut na go dzi nę”,
gdzie z Pio trem Fron czew skim pro -
wa dzi łem Ros smów ki.

– I nie tyl ko Ros smów ki pa mię ta -
my. Pa mię ta my też Pań ską pio sen -
kę „Słoń ce w ka pe lu szu”. Idą so bie
uli cą smęt ni lu dzie z ner wi cą, ob ra -
że ni, skrzy wie ni i źli! To dla ta kich
lu dzi zo stał Pan po li ty kiem?

– Wie Pan, dłu go miesz ka łem, jak
to się mó wi, w świe cie i wiem, że
nie szczę śli wy czło wiek, skrzy wio ny
i zły, to naj więk sze nie szczę ście dla
nie go sa me go i dla je go oto cze nia.

Ale też wiem, że czło wiek ta ki być
nie mu si, trze ba mu tyl ko za brać
po wód je go skrzy wie nia. Mo że
po pro stu źle się czu je na świe cie,
mo że świat go krzyw dzi i lek ce wa ży.
A to, że by tak nie by ło, to za da nie
dla po li ty ki. Jak to mó wił za ło ży ciel
skau tin gu Ro bert Ba den -Po well:
„Spró buj cie zo sta wić ten świat tro -
chę lep szym, niż go za sta li ście”.
Mo że i mam w so bie har cer ską na -
iw ność, ale chcę zmie niać świat,
przy czy nić się do te go, że by lu dziom
by ło le piej.

– I sił wy star czy? Prze cież Pan
ma 76 lat…

– Wiek nie ma tu nic do rze czy.
Prze ciw nie, doj rza ły wiek to wiel ki
zbiór do świad czeń i zwięk szo na em -
pa tia. Niech mi Pan wie rzy, wiem
coś o tym. Zaw sze mó wię, że sta -
rość nie ist nie je – a je śli już, to jest
dla chęt nych. Tych, któ rzy chcą być
sta rzy. Sta rość mo że być wy mów ką
dla uciecz ki od wy zwań co dzien no -
ści przed te le wi zor i pod pie rzy nę.
Ja tak nie chcę i nie po tra fię, nie
umiał bym spę dzać ca łych dni
przed te le wi zo rem i na za mar twia -
niu się.

Żo na czę sto mó wi mi, że po wi -
nie nem zwol nić, ale ja nie chcę, nie
po tra fię być po wol ny.

Dzię ki mo je mu po de szłe mu wie -
ko wi znam naj le piej od czu cia i po -
trze by mo ich ró wie śni ków i wiem,
że naj wa żniej sze, to za po bie że nie
ich spo łecz ne mu wy klu cze niu i sa -
mo wy klu cze niu. I nad tym pra cu ję
ja ko po li tyk, ja ko eu ro po seł.
W Bruk se li sta ram się o po pra wę
lo su tych, któ rzy są dla mie naj wa -
żniej si – osób dys kry mi no wa nych

czy skrzyw dzo nych przez ży cie. In -
te re su je mnie sys te mo we, in sty tu -
cjo nal ne roz wią zy wa nie pro ble mów
se nio rów, ubo gich ro dzin, osób
z nie peł no spraw no ścia mi. Go rą co
wspie ram ta kie for my ak ty wi za cji
osób w po de szłym wie ku, ja ki mi
są na przy kład Uni wer sy te ty
Trze cie go Wie ku.

– Jak tra fił Pan do po li ty ki?
– Zaw sze mia łem w so bie spo -

łecz ni kow skie za cię cie, pa sję
zmie nia nia świa ta. Ja ko ak tor
i sa ty ryk kry ty ko wa łem bzdu ry
i non sen sy ota cza ją ce go nas
świa ta. Ale to by ło ła twe, za ła -
twe. Dla te go w ro ku 2006
wy star to wa łem w wy bo rach
i zo sta łem rad nym w War -
sza wie. Rok póź niej wy gra -
łem wy bo ry do Sej mu, pod ko niec
ze szłe go ro ku ob ją łem man dat
w Par la men cie Eu ro pej skim.

– Czy mógł by Pan opo wie dzieć
jak wy glą da pra ca eu ro par la men ta -
rzy sty?

– Wy da je się nud na i ma ło efek -
tow na, ale prze cież to w Par la men -
cie Eu ro pej skim po wsta je pra wo,
któ re póź niej obo wią zu je 500 mi lio -
nów miesz kań ców Unii. Po nad 65%
ustaw, któ re obo wią zu ją w Pol sce,
po wsta je w Bruk se li i Stras bur gu.
A dla przy kła du ca le pra wo żyw no -
ścio we – to, któ re obo wią zu je u nas
w kra ju, to prze pi sy unij ne. Zwy kły
dzień eu ro po sła to spo tka nia z in -
ny mi de pu to wa ny mi (trze ba znać
ję zy ki!), ana li zo wa nie pro jek tów
unij nych dy rek tyw i roz po rzą dzeń,
bo ka żdy kraj ma swo je in te re sy,
któ re trze ba uzgod nić, pra ca w ko -
mi sjach i nie ustan ne na ra dy z mo -

i m i
współ pracow -
ni ka mi. Wie Pan,
nie za wsze zdą ży
się zjeść lunch, mo -
że to i le piej, bo
kuch nia w tam tej szej sto łów ce jest
ta ka so bie, tę sk nie za pol ską.

– Po dob no jest Pan po li glo tą.
– An giel ski znam jak pol ski,

w koń cu ca łe la ta miesz ka łem
w Ame ry ce. Znam do brze fran cu -
ski, nie miec ki i wło ski. Ostat nio za -
pi sa łem się na lek cje hisz pań skie go.
Nie zno szę bez czyn no ści, a na uka
ję zy ków ob cych za wsze spra wia ła
mi przy jem ność. Po za tym bar dzo
przy da ją się one w mo jej pra cy.

– Nie po wie mi Pan, że po li ty ka
za przą ta Pa nu gło wę 24 go dzi ny
na do bę.

– Nie po wiem. Ca ły czas wy stę -
pu ję na sce nie, prze glą dam In ter -
net, pi szę e -ma ile, bo wbrew te mu,

co się mó wi o sta rusz kach, je stem
cy fro wy, a nie ana lo go wy, spo ty kam
się z ludź mi i spę dzam czas z ro dzi -

ną. A ro dzi nę mam wspa nia łą.
– Dla cze go lu dzie ma ją na Pa na

gło so wać?
– Bo wiem, umiem, po tra fię.

Wiem, ja kie są spo łecz ne i emo cjo -
nal ne po trze by lu dzi star szych,

jak mo żna im po móc. Cze go
ocze ku je mło dzież też wiem.
Umiem ob ra cać się w świe cie
po li ty ki, zwłasz cza w bruk sel -
skim świat ku, bę dąc za ra -
zem jak by obok nie go. Po -
ka za łem, że po tra fię być

sku tecz nym rzecz ni kiem
osób dys kry mi no wa nych

z ró żnych po wo dów. Star tu ję z li sty
Plat for my Oby wa tel skiej, któ ra jest
człon kiem Eu ro pej skiej Par tii Lu -
do wej, naj wa żniej szej par tii w Par -
la men cie Eu ro pej skim. Jej zwy cię -
stwo ozna cza kurs na bez piecz ną,
de mo kra tycz ną i sta bil ną Eu ro pę –
ta ką, o któ rej mo je po ko le nie przez
la ta ma rzy ło. Nie któ re ma rze nia
na wet się speł ni ły, dla mnie, ja ko
war sza wia ka speł nia się sen o War -
sza wie, tej z wy re mon to wa ny mi uli -
ca mi, ob wod ni cą, dwie ma li nia mi
me tra, au to bu sa mi ni sko po dło go -
wy mi, Cen trum Na uki „Ko per nik”,
mo stem Pół noc nym, Mu zeum Pra -
gi i Mu zeum Cho pi na. Ten speł nia -
ją cy się wła śnie sen o War sza wie
nie przy śnił by się bez 8 mi liar dów
zło tych z Unii. Zro bię wszyst ko, że -
by do brze wy peł niać man dat pol -
skie go, war szaw skie go po sła w Par -
la men cie Eu ro pej skim.

– Trzy ma my za sło wo.
Rozm. JP

Wiem, jakie są społeczne i emocjonalne potrzeby ludzi starszych
� Rozmowa z Tadeuszem Rossem, kandydatem do Europarlamentu.



Na gro da zo sta ła po wo ła na
przez Ośro dek Do sko na le nia
i Kształ ce nia Usta wicz ne go „Part -
ner” w 2009 ro ku i przy zna wa na
jest pla ców kom, któ re wzię ły
udział w Ogól no pol skim Pro gra -
mie „Part ner skie Przed szko le”,
z suk ce sem ukoń czy ły I i II Re -
cer ty fi ka cję oraz uzy ska ły Cer ty fi -
kat „Part ner skie Przed szko le”.
Na gro da przy zna wa na jest dla
pla ców ki, któ ra wy ró żnia się wy -
bit ny mi osią gnię cia mi we wdra ża -
niu ja ko ści i ma na ce lu wy ło nie -
nie naj lep szych przed szko li w Pol -
sce. Jest na gro dą za ja kość pra cy,
uzna niem w śro do wi sku przed -
szkol nym i lo kal nym. Jest po wo -
dem do du my dla przed szko la,
dy rek to ra, na uczy cie li, dzie ci, ro -
dzi ców i przy czy nia się do two rze -
nia naj lep szych wa run ków roz wo -
ju dzie ci. Na gro da Ja ko ści im.
Ire ny Dzierz gow skiej ma za sięg
ogól no pol ski.

Z tej wła śnie oka zji 3 kwiet nia
w Przed szko lu nr 100 od by ła się
spe cjal na uro czy stość. Chcie li śmy
po dzie lić się na szą ra do ścią z ca -
łym śro do wi skiem lo kal nym
i oświa to wym, nie mo gło za tem
za brak nąć na czel nik wy dzia łu
oświa ty i wy cho wa nia Elżbie ty
Pod koń skiej oraz bur mi strza
dziel ni cy Ocho ta Mau ry ce go Woj -
cie cha Ko mo row skie go. Swo ją
obec no ścią za szczy ci li nas rów -
nież mię dzy in ny mi: ro dzi ce na -
szych wy cho wan ków, dy rek to rzy
ochoc kich przed szko li i szkół, dy -
rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no

Pe da go gicz nej nr 9, na czel nik wy -
dzia łu spraw spo łecz nych i zdro -
wia dziel ni cy Ocho ta, przed sta wi -
ciel rek to ra Aka de mii Pe da go gi ki
Spe cjal nej, na czel nik III Od dzia łu

Te re no we go pion pre wen cji stra ży
miej skiej dziel ni cy Ocho ta, pre zes
OMEP (pol skie go od dzia łu Świa -
to wej Or ga ni za cji Wy cho wa nia
Przed szkol ne go), pre zes TRAD
Szan sa, dy rek tor MDK Ocho ta.

Sym bo licz ne go od sło nię cia pa -
miąt ko wej ta bli cy do ko nał bur -
mistrz dziel ni cy Ocho ta Mau ry cy
Woj ciech Ko mo row ski ra zem
z dy rek tor Jo an ną Do ro sław ską.

Na wi dzów cze ka ła ar ty stycz na

nie spo dzian ka przy go to wa na
przez na sze na uczy ciel ki wraz
z dzieć mi. Ko or dy na tor ka mi przy -
go to wań by ły na uczy ciel ki: Mo ni -
ka Czar nec ka-Zre da, Ewa Fi łoc-
To ka juk, Han na Stro jew ska i Ewa
Wojt czak, któ ra wcie li ła się w ro lę
mło dej dzien ni kar ki. Go ści po wi -
ta ła tań cem lu do wym „Tro jak”
gru pa uzdol nio nych tan ce rzy
z kół ka ta necz ne go „Roz tań czo ne
Przed szko la ki” pod opie ką Wie -
sła wy Pod sia dły. Na stęp nie
na sce nie zja wi ła się eki pa te le wi -
zyj na z mło dą dzien ni kar ką, szu -
ka ją cą cie ka we go te ma tu do pro -
gra mu, a tym te ma tem oka za ło
się przed szkol ne ży cie wi dzia ne
ocza mi dzie ci. Sce na riusz uro czy -
sto ści przy go to wa ła na uczy ciel ka
Przed szko la nr 100 – Han na Stro -
jew ska.

Wy stęp przed szko la ków za koń -
czył fan ta stycz ny miks ryt mów
hisz pań skich, ale to nie był ko niec
do znań ar ty stycz nych, bo nad -
szedł czas na nie spo dzian ki w wy -
ko na niu na szych part ne rów: ze -
spo ły ta necz ne z Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry Ocho ta, w któ rych
szko lą się na si ab sol wen ci oraz
nie zwy kle uta len to wa ni wo kal nie
chłop cy z Nie pu blicz ne go Przed -
szko la „Ża czek”. Na stęp nie wy -
stą pił pan Mi chał – ta ta Ali z gru -
py Mu min ki, pre zen tu jąc wła sny
wiersz – im pre sje do ty czą ce za jęć

przed szkol nych. A na za koń cze -
nie mo gli śmy po dzi wiać grup kę
ro dzi ców z 4-lat ków w ka ba re to -
wym wy da niu po pu lar nej baj ki
o Kop ciusz ku. Śmie chu by ło co
nie mia ra!

Po czę ści ar ty stycz nej przy szła
ko lej na po dzię ko wa nia za la ta
współ pra cy i wspar cia dla na szych
part ne rów, bez któ rych trud no by
by ło na zy wać na sze przed szko le
part ner skim. Zo sta ły wrę czo ne
rów nież spe cjal ne wy ró żnie nia –
przy zna wa ny przez na sze przed -

szko le od pew ne go cza su ty tuł
„Przy ja ciel Przed szko la nr 100”.

W tym ro ku ty tuł ten otrzy ma li,
za wie lo let nią współ pra cę i wspar -
cie na szych przed się wzięć:
• dr Danuta Emiluta Rozya

(Niepubliczny Ośrodek
Logopedyczny)

• dr Halina Szymerska
(Akademia Pedagogiki
Specjalnej)

• Barbara Martyniuk (dyrektor
Przedszkola nr 293)

• Maciej Sotomski (naczelnik
wydziału spraw społecznych
i zdrowia dzielnicy Ochota)

• Halina Ceglińska (referat
profilaktyki straży miejskiej).

Spo tka nie za koń czył mi ły po -
czę stu nek w przed szkol nej Ga le -
rii, wśród pa miąt ko wych kro nik,
dy plo mów, pu cha rów i na gród.

Cer ty fi kat ja ko ści „Part ner skie
Przed szko le” oraz Na gro da Ja ko -
ści im. Ire ny Dzierz gow skiej są
dla nas – pra cow ni ków Przed -
szko la nr 100 – po wo dem do du -
my, ale rów nież pre tek stem
do dal szej, cię żkiej pra cy o utrzy -
ma nie tak do bre go po zio mu na -
szej pla ców ki.

Mo ni ka Czar nec ka-Zre da
na uczy ciel Przed szko la nr 100

Jesteśmy „Partnerskim
Przedszkolem”!!!

Pod czas VI Kon gre su Edu ka cji Przed szkol nej, na sze przed szko -
le, ja ko pierw sze na Ocho cie, otrzy ma ło Na gro dę Ja ko ści Ire ny
Dzierz gow skiej i do ży wot nią mo żli wość uży wa nia ty tu łu „Part -
ner skie przed szko le”. Te go dnia do ce nio no na sze wie lo let nie
sta ra nia o pod no sze nie ja ko ści pra cy, a przy po mnij my – wszyst -
ko za czę ło się w 2001 ro ku.

W kwiet niu te go ro ku od był się
dzie sią ty, ju bi le uszo wy Fe sti wal
Te atrzy ków Przed szkol nych, któ -
re go ce lem jest po zna wa nie przez
dzie ci ró żno rod nych utwo rów li -
te rac kich, wy ra bia nie od wa gi
i śmia ło ści pod czas wy stę po wa nia
przed pu blicz no ścią, kształ to wa -
nie pra wi dło wych za cho wań pod -
czas oglą da nia przed sta wień te -
atral nych, a ta kże pro mo wa nie
pla có wek przed szkol nych na te re -
nie dziel ni cy Ocho ta, wy mia na

do świad czeń i roz wi ja nie dzie cię -
cych ta len tów i za in te re so wań.
Go spo da rzem i or ga ni za to rem
jest Przed szko le nr 248, miesz czą -
ce sie przy ul. Dic ken sa 5a.

Uro czy sta in au gu ra cja Fe sti wa -
lu od by ła się 2 kwiet nia w sa li wi -
do wi skiej Do mu Kul tu ry Ra ko -
wiec.

Za pro szo nych na tę uro czy stość
go ści, a ta kże ma łych ak to rów
z ochoc kich przed szko li i szko ły
pod sta wo wej po wi tał Czer wo ny

Kap tu rek i je go bab cia. W po sta ci
te wcie li ły się na uczy ciel ki
z Przed szko la nr 248. Na stęp nie
roz po czę ło się przed sta wie nie.
Dzie ci z Przed szko la nr 248 wy -
sta wi ły „Kró lew nę Śnie żkę”.

W ko lej nych dniach kwiet nia
dzie ci go ści ły w przed szko lach,
któ re przy ję ły za pro sze nie
do udzia łu w te go rocz nej edy cji
im pre zy:

– Przed szko le nr 241, ul. Troj -
de na, „Wiel ka noc”

– Przed szko le nr 293, ul. Ba -
leya, „Pod róż po kra jach eu ro pej -
skich” i „Pod róż do oko ła świa ta”

– Przed szko le nr 239, Al. Je ro -
zo lim skie, „Ba jecz ka o małp ce”

– Przed szko le 176, ul. Trzech
Bu dry sów, „O strasz nym smo ku,
dziel nym szew czy ku, prze ślicz nej
kró lew nie i kró lu Goź dzi ku”

– Przed szko le nr 315,
ul. Grzesz czy ka, „Jaś i Mał go sia”

– Przed szko le nr 66, ul. Gró jec -
ka, „Ca li necz ka”

– Szko ła Pod sta wo wa nr 264,
ul. Sko ro chód - Ma jew skie go,
„Kło po ty wró żki Pe la gii”.

Pod czas uro czy sto ści za koń cze -
nia te go rocz ne go Fe sti wa lu Te -

atrzy ków Przed szkol nych, któ ra
od by ła się w 28 kwietnia, wy stą pi -
ły dzie ci z Przed szko la nr 255,
ul. Ko ro tyń skie go, w przed sta wie -
niu „Wszyst ko się mo że zda rzyć”.

Wszyst kie pla ców ki bio rą ce
udział w prze glą dzie otrzy ma ły
dy plo my i na gro dy, a ta kże pa -
miąt ko wy fol der ze sce na riu sza mi
wszyst kich ba jek.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia pa ni
Dy rek tor Ewa Czer ska skie ro wa ła
do pa ni Gra ży ny Ka li szew skiej, wie -
lo let nie go Dy rek to ra przed szko la,
ini cja to ra i or ga ni za to ra pierw szych
sied miu edy cji Fe sti wa lu, do pa ni
Elżbie ty Pod koń skiej, Na czel ni ka
Wy dzia łu Oświa ty i Wy cho wa nia,
któ ra od lat udzie la wspar cia na sze -
mu przed szko lu w or ga ni za cji im -
pre zy, a ta kże do ro dzi ców wy cho -
wan ków, za po moc w przy go to wa -
niu dzie ci do wy stę pów, a ta kże czu -
wa nie nad bez pie czeń stwem dzie ci
pod czas wyjść po za te ren pla ców ki.

War to pod kre ślić, że Fe sti wal nie
od był by się, gdy by nie za an ga żo wa -
nie na uczy cie li i in struk to rów ryt -
mi ki ze wszyst kich pla có wek, bio -
rą cych udział w te go rocz nej edy cji.

Do ro ta Bier nac ka,

X Fe sti wal Te atrzy ków Przed szkol nych
W kwiet niu te go ro ku, od był sie X Fe sti wal Te atrzy ków Przed -

szkol nych, któ re go go spo da rzem jest Przed szko le nr 248, miesz -
czą ce się przy ul. Dic ken sa 5a.
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Bruk se la od lat sku tecz nie wal -
czy z wy so ki mi opła ta mi ro amin -
go wy mi, aż osta tecz nie prze gło so -
wa no ich cał ko wi ty za kaz od koń -
ca 2015 r. Za po łą cze nia wy cho -
dzą ce za pła ci my mak sy mal nie 97
gro szy, a za przy cho dzą ce 26 gro -
szy, pod czas gdy kil ka lat te mu
pła ci li śmy na wet 5 zł za mi nu tę.

Zno szo ne są ba rie ry w han dlu
in ter ne to wym. Cho dzi m.in. o to,
aby kon su men ci we wszyst kich
kra jach człon kow skich by li jed na -
ko wo trak to wa ni i nie by li na ra że -
ni na przy kre nie spo dzian ki, że
np. fir ma z kra ju x nie przyj mie
zwro tu to wa ru. Par la ment Eu ro -
pej ski do pro wa dził już do obo -
wiąz ku wy dłu że nia ter mi nu
na zmia nę de cy zji o kup nie do 14
dni na te re nie ca łej Unii oraz za -

ka za nia do dat ko wych opłat za ko -
rzy sta nie z kart kre dy to wych. Eu -
ro par la ment wziął te raz na cel
wy so kie opła ty za mię dzy na ro do -
wy prze sył pa czek – dzię ki ich ob -
ni że niu zy ska ją za rów no kon su -

men ci, jak i przed się bior cy pro -
wa dzą cy skle py in ter ne to we.

No we re gu la cje eu ro pej skie
uprasz cza ją za kła da nie ra chun ków

ban ko wych w in nych kra jach.
Uda ło się też ob ni żyć opła ty in ter -
chan ge, po bie ra ne przy trans ak -
cjach za po mo cą kart płat ni czych.
W przy szło ści uła twio ne bę dzie za -
cią ga nie trans gra nicz nych kre dy -
tów na kup no nie ru cho mo ści w in -
nym pań stwie unij nym. Eu ro de pu -
to wa na Ró ża Thun pro po nu je,
aby ban ki uzna wa ły nie ru cho mość
w in nym kra ju człon kow skim, ja ko
za bez pie cze nie po życz ki.

Na po zio mie eu ro pej skim wpro -
wa dza się prze pi sy do ty czą ce uzna -
wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych.
Za kil ka lat, dzię ki przy go to wy wa -
nej eu ro pej skiej le gi ty ma cji za wo -
do wej, bę dzie my mo gli wy ko ny wać
na szą pro fe sję w in nych kra jach
UE bez po trze by po now ne go uzna -
wa nia na szych dy plo mów. Np. już

od 2016 r. wszyst kie pol skie pie lę -
gniar ki i po ło żne bę dą mo gły mieć
au to ma tycz nie uzna ne kwa li fi ka cje.

W trans por cie lot ni czym wy -
pro sto wa nie ko ry ta rzy po wietrz -
nych umo żli wi skró ce nie cza su
prze lo tu i po ta nie nie bi le tów.

Dzię ki pra wu eu ro pej skie mu
uprosz czo ne bę dzie za re je stro wa -
nie sa mo cho du za gra ni cą, oszczę -
dza jąc nam dzię ki te mu do dat ko -
wych opłat i cza su stra co ne go
w urzę dach. To wy mier na ko rzyść
za rów no dla firm du żych i ma łych
dzia ła ją cych w kil ku pań stwach
człon kow skich, jak i dla prze cięt -
ne go oby wa te la, np. prze pro wa -
dza ją ce go się do in ne go kra ju.

Dzię ki dy rek ty wom eu ro pej -
skim ry nek ener gii po wo li sta je
się bar dziej kon ku ren cyj ny, kon -
su men ci do sta ją mo żli wość po -
rów ny wa nia i wy bo ru ta ryf od ró -
żnych do staw ców, wpro wa dza się
praw ne wy mo gi przej rzy sto ści

ofert i do stę pu do in for ma cji dla
klien tów. Dzię ki te mu ce ny ener -
gii bę dą mo gły stać się kon ku ren -
cyj ne.

Jest jesz cze spo ro do zro bie nia,
aby ry nek we wnętrz ny UE móc
na zwać rze czy wi ście jed no li tym.
Po zo sta je cho cia żby kwe stia po -
cią gów mię dzy na ro do wych,
w któ rych nie mal na ka żdej gra ni -
cy trze ba zmie niać lo ko mo ty wy
i za ło gi. Ta kie przy kła dy mo żna
mno żyć. War to do ce nić ideę jed -
no li te go ryn ku ja ko ob sza ru in te -
gra cji eu ro pej skiej, któ rej re ali za -
cja przy no si wy mier ne ko rzy ści,
tak dla kon su men tów, jak i przed -
się bior ców. Przed eu ro par la men -
ta rzy sta mi przy szłej ka den cji jest
ogrom pra cy do wy ko na nia.

Mar cin Świę cic ki

Bruksela
od lat skutecznie walczy
z wysokimi opłatami
roamingowymi, aż
ostatecznie
przegłosowano ich
całkowity zakaz
od końca 2015 r.

Autor jest posłem obecnej kadencji,
byłym prezydentem Warszawy (1994–1999),

kandydatem PO do Parlamentu Europejskiego

Co zyskujemy usuwając bariery na rynku europejskim?
� Jednolity rynek Unii Europejskiej formalnie istnieje od 1993 r. Ma to być obszar bez granic wewnętrznych, na którym odbywa się
swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Jednak tak naprawdę rynek ten nigdy nie był w pełni jednolity, wciąż istnieje
na nim wiele wyjątków i barier. Ich usuwanie to stałe zajęcie Parlamentu Europejskiego.


