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Cieszê siê
na te wybory

No i niepostrze¿enie przy-
szed³ czas wyborów samorz¹-
dowych. Lubiê te elekcje, bo
wybieram ludzi, których znam
niejako z „dotyku”, a nie z tele-
wizora. Wiem, jacy s¹ na co-
dzieñ, jak siê zachowuj¹ w trud-
nych chwilach. Oczywiœcie, ¿e
nie znam ka¿dego, ale te¿ nie
wybieram ca³ego hufca, lecz je-
dynie przys³uguje mi prawo za-
kreœlenia kilku nazwisk.

I to jest najwiêkszy walor wy-
bierania przedstawicieli zarz¹-
dzaj¹cych naszymi ma³ymi oj-
czyznami. Miêdzy kim a kim
wiêc bêdê wybiera³? Na pewno
nie poczuj¹ ciê¿aru nacisku
mojego d³ugopisu nazwiska
osób, które „id¹ do samorz¹du”,
bo nie maj¹ lepszego pomys³u
na siebie. Pokutuje bowiem
w pewnych œrodowiskach opi-
nia, ¿e jak straci³eœ pracê, a nie
bardzo sobie potrafisz znaleŸæ
now¹ - to daj siê wybraæ. Nie
zejdziesz z pola widzenia, tro-
chê grosza wpadnie, a co to za
trudnoœæ byæ radnym...

Dam te¿ odpocz¹æ „wiecznym
radnym”. To odmienna strona te-
go samego wy¿ej opisanego
„zjawiska”. Zawodowy radny
wszystko, co mia³ ju¿ zrobiæ -
zrobi³. Teraz jest na wczeœniej-
szej, nieŸle p³atnej samorz¹do-
wej emeryturze. Dam wiêc szan-
sê nie ca³kiem m³odym i nie ca³-
kiem starym. Z pewnym ju¿ do-
œwiadczeniem i zaciêciem oby-
watelsko - spo³ecznikowskim -
takim, którym chce siê o coœ wal-
czyæ. Ale nie na œmieræ i ¿ycie,
bo taki z kolei na z³oœæ babci
odmrozi uszy sobie i ca³ej radzie.
Kilku radnych odpowiadaj¹cych
tego typu portretowi pamiêciowe-
mu znajdê bez w¹tpienia. Wiêc
cieszê siê na te wybory...

Tomasz Szymański
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Warszawa potrzebuje naszych głosów! 
W niedzielê 21 listopada wybieramy Prezydenta m.st. Warszawy,
radnych do Rad Dzielnic, Rady Miasta i do Sejmiku Mazowieckiego.
Lokale wyborcze bêd¹ czynne w godzinach 8.00-22.00.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Pobi³a kole¿anki
Policjanci z Rembertowa zo-

stali wezwani z proœb¹ o inter-
wencjê w tutejszym oœrodku wy-
chowawczym. 15-latka o imie-
niu Ania od kilku dni zachowy-
wa³a siê agresywnie wobec kole-
¿anek. Grozi³a im, w dwóch
przypadkach posunê³a siê do
przemocy fizycznej. Ania trafi³a
do izby dziecka. Policjanci prze-
s³uchali œwiadków i pokrzyw-
dzone osoby. Okaza³o siê, ¿e 
ofiar nastolatki mo¿e byæ znacz-
nie wiêcej. 15-latk¹ zajmie siê
s¹d rodzinny.

Zniszczy³ w³asn¹
klatkê schodow¹

Zdemolowa³ klatkê schodo-
w¹ budynku, w którym mie-
szka³. Rozbi³ ¿arówkê neono-
w¹, zerwa³ kabel od domo-
fonu, na pod³odze wymalowa³
obraŸliwy napis, powygina³
drzwiczki skrzynek poczto-
wych. 29-letni Roland N. by³ pi-
jany. Badanie wykaza³o ponad 
2 promile alkoholu we krwi. 
Interweniowali wezwani poli-
cjanci. Nastêpnego dnia admini-
strator budynku oszacowa³ stra-
ty na kwotê 1500 z³otych. Mê¿-
czyŸnie grozi do 5 lat wiêzienia.  

Pi³ – straci³ auto 
Do komendy przy ul. Grena-

dierów zg³osi³ siê mê¿czyzna,
który powiadomi³ o kradzie¿y
samochodu. Z zeznañ pokrzyw-
dzonego wynika³o, ¿e bawi³ siê
w dyskotece, tam pozna³ przy-
padkowych m³odych ludzi,
których zaprosi³ do siebie do
domu. Pili alkohol i dobrze siê
bawili. Kiedy w koñcu goœcie
rozeszli siê, okaza³o siê, ¿e go-
spodarz nie ma kluczyków do
swojego bmw, a auto zniknê³o
sprzed bloku. Sprawc¹ prze-
stêpstwa okaza³ siê 22-letni Ka-
mil C. Policjanci zatrzymali
równie¿ pasera - bo bmw po
kradzie¿y mia³o byæ sprzedane. 

Rozbój 
za cztery pizze

Pó³tora miesi¹ca pracowali
policjanci nad wykryciem
sprawców rozboju, do którego
dosz³o w nocy w drugiej po³o-
wie wrzeœnia. Pokrzywdzonym

by³ dostawca pizzy. Przyjecha³
pod wskazany adres z zamówie-
niem, w którym by³y cztery piz-
ze, sosy i napoje, wszystko ra-
zem warte oko³o 110 z³otych.
Gdy przez domofon dzwoni³ do
wskazanego lokalu, zosta³ zaata-
kowany przez czterech mê¿-
czyzn, którzy za¿¹dali oddania
termosu z pizzami i siatki z do-
datkami. Kiedy pokrzywdzony
nie chcia³ oddaæ im dobrowolnie
¿ywnoœci, napastnicy zaczêli go
biæ, a potem uciekli z jedzeniem.
Pokrzywdzony nie zd¹¿y³ przyj-
rzeæ siê napastnikom, bo by³o
ju¿ bardzo ciemno i wszystko
dzia³o siê b³yskawicznie. Zebra-
ne dowody œwiadczy³y o tym, ¿e
dostawcê zwabiono w to miej-
sce nieprzypadkowo. Po za-
mówienie dzwonili sprawcy.
Zatrzymano 20-letniego Piotra
K., 22-letniego Bart³omieja S.,
21-letniego Daniela S. i 24-let-
niego £ukasza S.

Balanga w autobusie
Policjanci us³yszeli w radio-

stacji komunikat o tym, ¿e kie-
rowca autobusu miejskiego
wzywa pomocy. Trzech m³o-
dych ludzi wybi³o szybê w au-
tobusie. Sprawcy wysiedli na
przystanku i oddalili siê w kie-
runku pobliskiego osiedla. Pe-
netracja terenu pozwoli³a szyb-
ko ich zatrzymaæ. 21-letnia 
Maja S., 27-letni Jaros³aw K.
i 28-letni Pawe³ S. byli bardzo
wulgarni i agresywni. Ca³a trój-
ka by³a pod wp³ywem alkoho-
lu. Zostali zatrzymani, grozi im
do 5 lat wiêzienia.

Ucieka³ mercedesem
Po pó³nocy policjanci zatrzy-

mali do kontroli mercedesa.
Kierowca w momencie, kiedy
jeden z wywiadowców zbli¿y³
siê do auta i okaza³ legitymacjê,
gwa³townie ruszy³ do ty³u. Po-
licjanci podjêli poœcig. Kierow-
ca 31-letni Grzegorz K. zacz¹³
uciekaæ, ale zosta³ wkrótce za-
trzymany. Okaza³o siê, ¿e nie
mia³ uprawnieñ do kierowania
pojazdami, nie okaza³ te¿ poli-
sy ubezpieczeniowej mercede-
sa. By³ pijany, mia³ 1,6 promila
alkoholu we krwi. Trafi³ do po-
licyjnej celi. toms
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Warto wzi¹æ udzia³ w g³oso-
waniu, gdy¿ wybrane przez nas
osoby przez najbli¿sze cztery la-
ta bêd¹ decydowa³y o sprawach
lokalnych. O remontach ulic,
budowach boisk i przedszkoli,
wysokoœci miejskich podatków
i op³at, rozwi¹zaniach komuni-
kacyjnych, renowacjach kamie-
nic, rozbudowie kanalizacji, za-
jêciach sportowych, imprezach
kulturalnych… S³owem, o ca³ej
masie rzeczy, które tak napraw-
dê bezpoœrednio nas dotycz¹.
Rzeczy, które wymagaj¹ zmian
lub kontynuacji. I musimy zdaæ
sobie sprawê, ¿e udzia³ w g³oso-
waniu jest NASZYM PRA-
WEM! Prawem, z którego war-
to skorzystaæ.

W „mieszkañcowych” dziel-
nicach, na Pradze Po³udnie,
w Rembertowie, Wawrze i We-
so³ej MAMY PRAWO g³oso-
waæ do czterech organów w³a-
dzy samorz¹dowej: rady dziel-
nicy, rady Warszawy, sejmiku
mazowieckiego oraz na prezy-
denta Stolicy. Do ka¿dego
z tych organów wolno nam

„skreœliæ” tylko jednego kandy-
data.

Karty do g³osowania (z na-
zwami komitetów wyborczych
i nazwiskami kandydatów)
otrzymamy w odpowiednim lo-
kalu wyborczym, który najczê-
œciej mieœci siê w szkole najbli¿-

szej naszego miejsca zamie-
szkania. Jednak szczegó³owa in-
formacja o tym, gdzie znajduj¹
siê odpowiednie komisje wy-
borcze i gdzie g³osuj¹ mie-
szkañcy poszczególnych nieru-
chomoœci powinna byæ widocz-
na w miejscach publicznych (na

przystankach, s³upach og³osze-
niowych, na klatkach schodo-
wych budynków). 

Karty do g³osowania otrzy-
mamy po przedstawieniu Komi-
sji Wyborczej dokumentu po-
twierdzaj¹cego nasz¹ to¿sa-
moœæ. Dlatego niezmiernie wa¿-
ne jest to, aby wzi¹æ ze sob¹ ta-
ki dokument (najlepiej dowód
osobisty lub prawo jazdy).
Odbiór kart do g³osowania po-
twierdzamy w³asnorêcznym
podpisem.

Na kartach odnajdujemy na-
zwiska kandydatów, na których
chcemy oddaæ nasze g³osy (pa-
miêtaj¹c o zasadzie: jeden g³os
do jednego organu). I w kratce
przy nazwisku wybranego przez
nas kandydata stawiamy krzy-
¿yk. Potem wystarczy wrzuciæ
karty do wyborczej urny.

Lokale wyborcze bêd¹ czyn-
ne od godz. 8.00 do godz. 22.00.
Szczegó³owe informacje o wy-
borach mo¿na znaleŸæ na inter-
netowych stronach urzêdów
dzielnic, Miasta i Pañstwowej
Komisji Wyborczej. (ab)

WARSZAWA POTRZEBUJE 
NASZYCH GŁOSÓW! 
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- Ch³odno, co?
- Raczej mokro, panie Kaziu.
Faktycznie, panowie Kazimierz G³ówka i Eustachy Mor-

dziak musieli znaleŸæ sobie spokojny k¹t pod dachem, ¿eby im
za ko³nierz nie kapa³o. 

- Zima idzie, nie ma co.
- A tymczasem wêgla na sk³adach nie ma, nawet w telewi-

zji mówili.
- O, skoro telewizja pokaza³a, to musi byæ nieweso³o. 
- A drogi po cholerze!
- Koks podobno jeszcze dro¿szy. 
- Szwagier Krysi mówi³, ¿e podskoczy³ z pó³ tysi¹ca do ty-

si¹ca. Do tego transport… Zanosi siê na to ¿e, ¿eby w tym ro-
ku w domu nie zamarzn¹æ, to trzeba szykowaæ ³adnych parê
tysi¹czków.

- Ci, którzy ogrzewaj¹ siê gazem te¿ kln¹, a¿ widno siê
robi. Ciep³o drogie, micha droga – nie ma co siê dziwiæ,
¿e „listopad, niebezpieczna dla Polaków pora”, bo jak
Polak g³odny i na dodatek mu zimno, to nerwowy siê ro-
bi… 

- Sam pan wymyœli³eœ z tem listopadem?
- Nie ja, niejaki Wyspiañski Stanis³aw… 
- A, ten. Ale jemu zdaje siê o Powstanie Listopadowe cho-

dzi³o, nie o koks.
- Owszem, ale zdanko wesz³o do tzw. skarbnicy narodowej

powiedzonek, porzekade³ i sentencji i nabra³o charakteru
bardziej ogólnego ni¿ tylko listopadowo-powstañczy. Sam

pan popatrz, ilu wokó³ ludzi jest z³ych, widocznie wkurzo-
nych. Nikt siê nie uœmiecha. 

- A z czego tu siê cieszyæ, panie Kaziu? Powstania na pew-
no nikt nie wznieci, niech ju¿ sobie pani prezydentowa ten
Belweder sprz¹ta, odkurza, herbatki dla pañ przygotowuje,
na jesienny park popatruj¹c. Ale znowu id¹ wybory, to siê
odegramy. 

- Czy pan zauwa¿y³, ilu nagle jest chêtnych do w³adzy? Ni-
by nikt nie lubi polityki, niby polityka nikogo nie interesuje,
niby nikt siê nie pcha, a tymczasem kandydatów ca³e dywizje.
Wisz¹ na œcianach, uœmiechaj¹ siê ze s³upów, z wetkniêtych
w ziemiê patyków z przymocowanym zdjêciem naszego przy-
sz³ego zbawcy. W gazetach opowiadaj¹ o sobie, a opowiada-
j¹. A bezkompromisowi s¹, a odwa¿ni, gotowi bez reszty po-
œwiêciæ siê obronie naszych interesów… bo cz³owiek jest naj-
wa¿niejszy… 

- ¯e niby jak?
- No, ¿e dajmy na to pan i ja jesteœmy najwa¿niejsi.
- I jak postawimy takiemu mi³emu panu kreskê, to co bê-

dzie?
- Mo¿e dziêki naszej kresce on wygra.
- Wtedy pójdziemy do niego i powiemy: kolego, parkingu

nie ma, dach przecieka, ¿ule przejœæ nie daj¹ – bierz siê pan
do roboty? I on siê weŸmie?

- Mo¿e siê weŸmie. 
- To mo¿e z radnym trzeba jak z moj¹ Krysi¹?
- Znaczy.
- No wie pan, jak ona jeden dzieñ, drugi, trzeci mówi, ¿e nic

z tego, bo j¹ g³owa boli, to ja j¹ budzê w œrodku nocy. Ona:
co siê sta³o? – Masz proszki na ból g³owy. A ona niczego nie
podejrzewaj¹c: przecie¿ nic mi nie jest… No to ja: mam ciê! 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Listopad

Dzwoni telefon. „Nie ma
mnie!” - wo³a mama. Dziecko
podnosi s³uchawkê i mówi:
„Nie, i nie wiem, kiedy wró-
ci”. K³amie - na nasze ¿ycze-
nie. �le mu z tym! Wyjaœnianie
potomkowi, ¿e w niektórych
sytuacjach wolno k³amaæ
(lub, ¿e nie wolno k³amaæ,
chyba, ¿e jest siê ju¿ doro-
s³ym), mo¿e przynieœæ nieo-

czekiwane skutki, jak w seria-
lu „Licencja na wychowa-
nie”. Czy to oznacza, ¿e mu-
sisz rozmawiaæ z ka¿dym, kto
w³aœnie zadzwoni³?! Nie, lecz
porozmawiaj z dzieckiem, wy-
t³umacz, ¿e chcesz mieæ czas
dla siebie.

Inny przyk³ad: tata wraca
z pracy i zadowolony opowia-
da, jak to wykiwa³ kierownika

i dziêki temu zyska³ premiê.
Mama siê cieszy. Co z tego ro-
zumie dziecko? ¯e warto
oszukiwaæ, jeœli mo¿na z tego
odnieœæ konkretn¹ korzyœæ, ¿e
to weso³e i zabawne. Nie zro-
zumie potem, dlaczego nie
podoba siê tacie, gdy cichcem
podbiera drobne z portmonet-
ki babci, która daje siê po-
dejœæ równie ³atwo, jak kie-
rownik taty.

Wpada rozbawiony wujek
i opowiada wczorajszy wie-
czór z kumplami przy kielichu.
Rodzice œmiej¹ siê do rozpuku
s³uchaj¹c, ile¿ to panowie wy-
pili, jak to z trudem przemie-
rzali miasto, jakie po drodze
wpad³y im do g³owy „zabaw-
ne” figle. Nie nale¿y siê dzi-
wiæ, ¿e dzieciak, oswojony
z takim wizerunkiem doros³o-
œci, znacznie szybciej i ³atwiej
siêgnie po alkohol, ni¿ jego
rówieœnicy. Tylko jeszcze kup-
cie mu na Allegro „stó³ piwny
dla dzieci”, bo z „doros³ego”
nie siêgnie nó¿kami ziemi…

żu

Kobiecym okiem

Od maleñkoœci do karabinu
przyuczaæ - jak mawia³a po-
czciwa babcia Pawlaczka
w filmie „Sami swoi”. Prawd¹
jest, ¿e czym skorupka za m³o-
du nasi¹knie, tym na staroœæ
tr¹ci. Czasem „tr¹ci" ca³kiem
przyjemnie, a czasem - nie do
wytrzymania. Póki jednak
dzieciê niewielkie, mamy
wp³yw na to, czym „nasi¹ka”.

Pojêcie „wzorców osobo-
wych” brzmi mo¿e obco, ale
ka¿dy wie, czym jest dobry
przyk³ad dawany w domu. Je-
œli mam zamiar wymagaæ od
moich dzieci, ¿e bêd¹ spe³niaæ
moje oczekiwania (na przy-
k³ad ¿yæ uczciwie, nie k³amaæ,
nie popadaæ w na³ogi i ufaæ
mi bezgranicznie), muszê
mieæ siê na bacznoœci! Czego
mam siê wystrzegaæ? 

Od 
maleñkoœci!

TTTTaaaa jjjj eeeemmmmnnnn iiii cccc aaaa     KKKKooooœœœœ cccc iiii uuuusssszzzzkkkk iiii
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Lady Blanka Rosenstiel, urodzona warszawianka, za³o¿ycielka i od 38 lat pa-
ni prezydent Amerykañskiego Instytutu Kultury Polskiej w Miami, przys³a³a mi
najnowszy numer swej luksusowej publikacji w jêzyku angielskim pt. „Good
News” („Dobra Nowina”) za lata 2008-2010”. Jest to obszerne, bogato ilustro-
wane sprawozdanie z dzia³alnoœci Instytutu, w tym z dwóch balów „Polonaise”
w latach 2009 i 2010, które Lady Blanka wydaje co roku, te¿ od 38 lat. W obu
z nich wziêli udzia³ pañstwo Danuta i Lech Wa³êsowie jako honorowi goœcie. 

Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ Lady Blanki w ci¹gu trzech ostatnich lat by-
³o powo³anie do ¿ycia Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Koœciuszki w In-
stytucie Polityki Œwiatowej w Waszyngtonie. We wspomnianym numerze „Do-
brej Nowiny” znalaz³ siê opis wydarzenia, którego pierwsza czêœæ jest powszech-
nie znana, natomiast druga – nie. A warto siê o niej dowiedzieæ. A wiêc... Wia-
domo, ¿e Koœciuszko przyjaŸni³ siê z Thomasem Jeffersonem, póŸniejszym,
trzecim, prezydentem USA (1801-1809) i ¿e pozostawi³ mu swój testament. Te-
stament ten, podpisany 5 maja 1798 roku, mia³ niezwyk³e znaczenie historycz-
ne i s³usznie Lady Blanka przytacza go w ca³oœci o takiej oto treœci:„Ja, Tadeusz
Koœciuszko, szykuj¹c siê akurat do opuszczenia Ameryki, oœwiadczam niniej-
szym i nakazujê, by, je¿eli nie podejmê innych decyzji dotycz¹cych mojego te-
stamentu, mój przyjaciel, Thomas Jefferson, wykorzysta³ w ca³oœci mój maj¹tek
w Stanach Zjednoczonych do wykupu jego w³asnych niewolników murzyñskich
i do obdarzenia ich wolnoœci¹, a tak¿e do wyuczenia ich zawodu oraz przygoto-
wania ich do ¿ycia w nowych warunkach, zaszczepiaj¹c w nich moralnoœæ i obo-
wi¹zkowoœæ dobrych s¹siadów, dobrych ojców i matek, dobrych mê¿ów i ¿on,
dobrych obywateli broni¹cych swej wolnoœci, swego kraju i dobrego porz¹dku
spo³ecznego, tak, by byli szczêœliwi i po¿yteczni. Upowa¿niam te¿ wy¿ej wymie-
nionego Thomasa Jeffersona, by by³ wykonawc¹ moich zaleceñ”. 

Lady Blanka podziwia i Koœciuszkê i Jeffersona. Jednym z dowodów tego
podziwu dla trzeciego prezydenta USA, by³ fakt, ¿e we wrzeœniu 2009 roku to-
warzyszy³a w podró¿y do Warszawy Robowi Colesowi, praprawnukowi Thoma-
sa, „który, w dodatku, jest bardzo do niego podobny”. Rob Coles, który ma wiel-
kie zdolnoœci aktorskie, przyby³ do Polski (po raz pierwszy w ¿yciu!) ze swym
spektaklem „PrzyjaŸñ prezydenta Thomasa Jeffersona z genera³em Tadeuszem
Koœciuszko”. Spektakl ten odby³ siê na Zamku Królewskim w Warszawie i od-
niós³ du¿y sukces. 

I teraz, przypominaj¹c podziw Lady Blanki dla Thomasa Jeffersona oraz cha-
rakter „Dobrej Nowiny” jako jej sztandarowej publikacji, powiedzmy o rzeczy
zaskakuj¹cej. Gwoli prawdzie zamieœci³a ona w tej publikacji opis sprawy, która
niestety nie wystawia Thomasowi Jeffersonowi najlepszego œwiadectwa. „Kiedy
polski patriota zmar³, a ca³y wolny œwiat okry³a ¿a³oba – pisze Lady Blanka –
Jefferson popad³ w powa¿n¹ opresjê. Chocia¿ wczeœniej zgodzi³ siê z entuzja-
zmem byæ wykonawc¹ testamentu Koœciuszki, teraz nie móg³ przemóc siê do
spe³nienia tej obietnicy, boj¹c siê sam straciæ si³ê robocz¹, na której móg³ pole-
gaæ, oraz poparcie swoich przyjació³-w³aœcicieli niewolników. Czyli – zdradzi³ on
Koœciuszkê”. 

Czy przypomnienie tych faktów przez Lady Blankê umniejszy³o wielkoœæ Tho-
masa Jeffersona? Bynajmniej – uwa¿am, ¿e przybli¿y³o go ludziom, którzy siê
o tym dowiedzieli. Podobnie jak informacja zawarta w „The World Almanac and
Book of Facts 2010” („Almanach œwiatowy i Ksiêga faktów 2010”), która g³o-
si: „Analiza DNA pobrana od potomków Jeffersona i Sally Hennings, jednej z je-
go niewolnic, ujawni³a wysoki stopieñ prawdopodobieñstwa, ¿e by³ on ojcem
jednego, a byæ mo¿e - wszystkich szeœciorga jej dzieci”. 

Zygmunt Broniarek 
OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA

m
on

ta
¿ 

Ja
n 

G
ol

iñ
sk

i



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA

„Mieszkaniec” rozmawia 
z Jackiem Wojciechowiczem
wiceprezydentem 
miasta sto³ecznego Warszawy.

- Panie prezydencie, nie od rzeczy mówi siê,
¿e kryzys to najlepszy czas, by prowadziæ naj-
powa¿niejsze inwestycje. Tañsze s¹ materia³y
budowlane, ³atwiej jest o si³ê robocz¹, koszto-
rysy wykonawców obni¿ane s¹ wiêc nierzadko
o kilkadziesi¹t procent. Jest tylko jeden pro-
blem - trzeba mieæ pieni¹dze...

- No tak. To jest ten zasadniczy problem... Kry-
zys nie u³atwia³ nam dzia³ania, tym niemniej ska-
la warszawskich inwestycji w minionym 4-leciu
jest naprawdê bezprecedensowa. W tej kadencji
zrealizujemy inwestycje za 9 mld z³, a podpisa-
nych umów mamy dziœ na ok. 13 mld z³. A gdy
do tego dodamy inwestycje realizowane przez
bud¿et pañstwa, to skala tych zamierzeñ i realiza-
cji siêga ogromnej kwoty - 20 miliardów z³otych.
Ten rozmach inwestycyjny widaæ na ka¿dym kro-
ku, bo niemal nie ma tygodnia, byœmy nie otwie-
rali jakiegoœ kolejnego, gotowego ju¿ obiektu. 

- Dla mnie symbolem tego mijaj¹cego czte-
rolecia jest Centrum Naukowe „Kopernik”...

- Otwarcie Centrum Naukowego „Kopernik”
rzeczywiœcie jest spektakularnym wydarzeniem
ostatnich dni. Ale jeœli popatrzymy na ca³¹ kaden-
cjê, to a¿ trudno uwierzyæ, ¿e a¿ tak wiele uda³o siê
zrobiæ w tak nied³ugim czasie: dokoñczenie I linii
metra, przebudowa Krakowskiego Przedmieœcia,
ulicy Francuskiej, zaawansowany dziœ w ponad 50
procentach Most Pó³nocny, wêze³ ulicy Marsa,
wêze³ £opuszañska, to przebudowane i rozbudo-
wane ulice Poleczki, Cybernetyki, Modliñska, to
stadion miejski przy £azienkowskiej, to budowa
kilkunastu zespo³ów sportowych, to 20 km „miej-
skich” tras ekspresowych, dotychczas w Warsza-
wie nie realizowanych (15 grudnia bêdziemy mie-
li otwarcie pierwszego, 11 kilometrowego odcin-
ka), to rozpoczêcie budowy Muzeum Historii ¯y-
dów Polskich, to wreszcie rozpoczêcie budowy II
linii metra. Z inwestycji komunikacyjnych pamiê-
tajmy tak¿e o zakupie 200 nowych tramwajów, kil-
kuset autobusów komunikacji miejskiej, nie zapo-
minajmy o nowoczesnych sk³adach poci¹gów

Szybkiej Kolei Miejskiej, o zmodernizowanych li-
niach tramwajowych na Trasie WZ i w Alejach Je-
rozolimskich, o nowej linii na Tarchomin.

Ponad 700 milionów z³otych wydaliœmy tak¿e
na inwestycje w s³u¿bê zdrowia. Powsta³ pawilon
w szpitalu przy ul. Inflanckiej, inwestowaliœmy
w modernizacje Szpitala Œwiêtej Zofii, szpitala
przy ulicy Madaliñskiego, w Szpital Praski, prze-
prowadziliœmy remont generalny Szpitala Bielañ-
skiego, wybudowany zosta³ pawilon w Szpitalu
Grochowskim, Szpital Jednego Dnia na Ursyno-
wie przy ulicy Kajakowej. Powsta³ dodatkowy
pawilon na 100 ³ó¿ek w zak³adzie opiekuñczo-
spo³ecznym w Bia³o³êce.

- Co by³o priorytetem inwestycyjnym?
- Proszê zauwa¿yæ, ¿e te wymienione przeze

mnie inwestycje pokazuj¹, jak szerokim frontem
poszliœmy (a przecie¿ nie wymieni³em wszystkich,
bo nie mówiliœmy o zrealizowanych lub bliskich

tego celu inwestycjach oœwiatowych, spo³ecznych,
kulturalnych, o zmodernizowanych parkach i tere-
nach rekreacyjnych, jak choæby wokó³ jeziora
„Balaton” na Pradze Po³udnie, bo te tworzone by-
³y pod potrzeby mieszkañców poszczególnych
dzielnic). Nie by³o innej mo¿liwoœci. Aglomeracja
jest tak du¿ym organizmem, ¿e wymaga wielow¹t-
kowego spojrzenia, dbania o harmonijny rozwój
tych wszystkich elementów ¿ycia mieszkañców
Warszawy, na jakie mo¿e mieæ wp³yw administra-
cja sto³eczna. Zaleg³oœci - i te wynikaj¹ce z daw-
nych i nowszych zaniedbañ, zaniechañ, z braków
mo¿liwoœci - by³y przecie¿ wielkie.

Dla mnie jest wa¿ne, ¿e te nowe inwestycje
przynosz¹ z jednej strony prawdziwy skok cywi-
lizacyjny - tu najlepszym przyk³adem s¹ budowa-
ne w mieœcie trasy ekspresowe, prawdziwe auto-
strady wkomponowane we fragmenty miasta.
Przypomnijmy sobie, jak wiele zmieni³o siê po

wybudowaniu Trasy Siekierkowskiej. A ma ona
„tylko” 7,5 kilometra. Nowe trasy, teraz budowa-
ne, bêd¹ mia³y 20 kilometrów. Czêœæ z nich jest
elementem budowanych obwodnic miasta, które
wyprowadz¹ ten najciê¿szy ruch poza obrêb œród-
mieœcia, a inne - ca³ej aglomeracji.

Z drugiej zaœ, s¹ inwestycje w nowe pokolenia.
Tu najlepszym przyk³adem jest Centrum Nauko-
we „Kopernik”, po raz pierwszy realnie odwraca-
j¹ce Warszawê ku Wiœle i daj¹ce ogromne mo¿li-
woœci edukacyjne dla kolejnych generacji War-
szawiaków.

- Rozpoczête prace wymuszaj¹ ich kontynu-
acjê. Czy wystarczy na to pieniêdzy, determi-
nacji, umiejêtnoœci?

- O determinacjê i umiejêtnoœci w naszym wy-
daniu jestem spokojny i mam nadziejê, ¿e Warsza-
wiacy podziel¹ moje zdanie... Pojawiaj¹ce siê k³o-
poty s¹ w pewnym sensie czymœ normalnym w tak
skomplikowanym organizmie wielkomiejskim -
bo przecie¿ o ile ³atwiej budowa³oby siê w szcze-
rym polu. Jeœli pojawiaj¹ siê zarzuty, ¿e coœ mogli-
byœmy robiæ szybciej, to przyjmujê je z pokor¹, ale
wiem te¿, ¿e czêsto zg³aszane s¹ przez osoby, które
nigdy nie prowadzi³y inwestycji w tak skompliko-
wanym, wielkomiejskim terenie. A co do pieniê-
dzy... W kolejnych latach bêdziemy musieli wydaæ
kilkanaœcie miliardów z³otych. Oczywiœcie kryzys
gospodarczy w œwiatowym otoczeniu, ju¿ mniej
ostry, ale wci¹¿ jeszcze odczuwalny, nie u³atwia
nam tu dzia³añ. Moim jednak zdaniem dobrze so-
bie dajemy radê z pozyskiwaniem - tak¿e z Unii
Europejskiej - niezbêdnych œrodków. A jakie ma-
my potrzeby? Co jest najwa¿niejsze?

Na pewno trzeba kontynuowaæ budowê II linii
metra. Za priorytetowe uzna³bym kontynuowanie
budowy tzw. œródmiejskiej obwodnicy Warsza-
wy. No, ale tych pilnych zadañ dla Warszawy jest
mnóstwo, cieszê siê, ¿e pokazaliœmy, ¿e przy pe³-
nej determinacji rzeczywiœcie wiele mo¿na zro-
biæ. Ka¿dy kolejny, oddany do eksploatacji
obiekt, wzmaga w nas poczucie, ¿e warto, ¿e trze-
ba, bo dziêki tym inwestycjom nam wszystkim
bêdzie lepiej siê ¿y³o w naszym mieœcie. Mam
nadziejê, ¿e uzyskamy od Warszawiaków mandat
do takiego dzia³ania na nastêpn¹ kadencjê.

Rozmawia³: toms

Warszawa wymaga wielkich inwestycji
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- Zdaje siê, ¿e „Drukarz” jest
najwiêkszym klubem sportowym
prawobrze¿nej Warszawy…?

- Pod wzglêdem iloœci zawodni-
ków, dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
faktycznie jesteœmy najwiêkszym
klubem. W czterech sekcjach trenuje
u nas oko³o 400 osób.

- Najbardziej znani jesteœcie
z pi³ki no¿nej, ale najlepsze wyniki
w zawodach osi¹gaj¹ ³ucznicy…

- W ³ucznictwie mamy zarówno
wielkie tradycje, jak osi¹gniêcia.
Wymieniê tylko dwie nasze medali-
stki olimpijskie, Irenê Szyd³owsk¹

i Iwonê Marcinkiewicz. Obecnie na
„Drukarzu” ³ucznictwo trenuje ok.
60 osób. Od niedawna dzia³a u nas
sekcja „Smoczych £odzi” i sekcja
kajakowa. Pierwsza jest skierowana
g³ównie do doros³ych oraz osób star-
szych, które kiedyœ trenowa³y sporty
wodne. W sekcji kajakowej mamy
zaœ dzieci i m³odzie¿.

- Dariusz DŸwiga³a, bracia Mi-
cha³ i Marcin ¯ew³akow, to znani
pi³karze wywodz¹cy siê z „Druka-
rza”. Jednak odnoszê wra¿enie, ¿e
celem klubu nie jest wejœcie do
ekstraklasy…

- G³ównym celem naszej dzia³alno-
œci jest praca z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Owszem, mamy ambicje i marzy nam
siê docelowo gra w III lidze. Teraz
nasz zespó³ seniorów jest na pierw-
szym miejscu w lidze okrêgowej
i szansa na awans do IV ligi jest bar-
dzo realna. Ale potem, ¿eby osi¹gn¹æ
wyznaczony cel trzeba bêdzie ciê¿ko
pracowaæ. Zaœ jeœli chodzi o sukcesy
pi³karskie, to przypomnê, ¿e do tej
pory jesteœmy jedynym klubem
w Warszawie, który zdoby³ Mistrzo-
stwo Polski Juniorów M³odszych.
¯adnemu innemu warszawskiemu
klubowi to siê nie uda³o. Ale faktycz-
nie, g³ównie koncentrujemy siê na
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. Mamy
du¿¹ satysfakcjê z tego, ¿e ci najlepsi
nasi m³odzi zawodnicy, wychwyty-
wani s¹ potem przez najwiêksze sto-
³eczne kluby. Dziêki wczeœniejszym
treningom na „Drukarzu” pod okiem
m³odych wykszta³conych trenerów
mog¹ zacz¹æ prawdziw¹ karierê. 

- Ogl¹da³em kilka spotkañ i mu-
szê przyznaæ, ¿e ten „narybek”
nieŸle sobie poczyna. A wyniki se-
niorów – znakomite. Znakomite,
w przeciwieñstwie do stanu bazy
obiektu… Piêknie po³o¿ony klub,
obrze¿e Parku Skaryszewskiego,
s¹siedztwo jeziorka Kamionkow-
skiego, kilkaset metrów od Stadio-
nu Narodowego, a widok jakby ro-
dem z poprzedniej epoki…

- W ostatnich latach sporo siê
zmieni³o i zgrzeszy³bym, gdybym
powiedzia³, ¿e nie. W³adze Dzielni-
cy i w³adze Miasta rzeczywiœcie za-
bezpieczaj¹ nam œrodki na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ sportow¹. Dziêki temu

m.in. sk³adki cz³onkowskie mog¹
byæ u nas chyba najni¿sze w Warsza-
wie. Ale z inwestowaniem w bazê
klubu jest bardzo kiepsko. Stara³em
siê zwróciæ uwagê w³adz na to, ¿e na
Euro 2012 przyjedzie tu bardzo du¿o
kibiców i turystów. I co zobacz¹ 200
metrów od Stadionu Narodowego?
Pi³karski skansen!

- Jak bardzo jest Ÿle?
- Infrastruktura sportowa Klubu to

okres  przedwojenny. Nie mamy ka-
nalizacji. Szeœæ miesiêcy w roku nie
mamy wody. Szatnie klubowe s¹ za-
wilgocone i zagrzybione. Woda po-
bierana ze studni ma wygl¹d kakao.
Tu naprawdê jest koniecznoœæ w³o-
¿enia bardzo du¿ych pieniêdzy, aby
m³odzi i starsi zawodnicy mogli tre-
nowaæ w przyzwoitych warunkach.
Dla mieszkañców Kamionka, Gro-

chowa, Goc³awia, Przyczó³ka Gro-
chowskiego i Saskiej Kêpy nasz klub
pe³ni wa¿n¹ rolê nie tylko sportow¹,
ale tak¿e spo³eczno-wychowawcz¹.
Musz¹ siê znaleŸæ zarówno œrodki
i sposoby zmodernizowania bazy
klubu i to nie dla nas, dla dzia³aczy,
ale w³aœnie dla setek dzieci, które
trenuj¹ na „Drukarzu”.

- Kandyduje Pan w wyborach do
rady Warszawy z listy PO miejsce
nr 4. Czy jeœli mieszkañcy Pana
wybior¹, to g³ównym celem bêdzie
modernizacja bazy „Drukarza”?

- Na pewno jest to jeden z g³ównych
punktów mojego programu. Praga Po-
³udnie ma znakomite tradycje sporto-
we, a dziêki nadchodz¹cemu Euro 2012
mo¿e mieæ tak¿e lepsz¹ przysz³oœæ. I to
w³aœnie trzeba wykorzystaæ. Wiêcej ta-
ka okazja mo¿e siê nie trafiæ… rosa

„Drukarz” – skansen przy Narodowym?
Rozmowa ze Zbigniewem Kani¹, 
prezesem KS Drukarz Warszawa.
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Po raz pierwszy sieæ autostrad
widzia³em w planie perspekty-
wicznym na lata 1975-1990
przygotowanym w Komisji Pla-
nowania w 1974 roku. Do 1990
nie zaczêto nawet jego realiza-
cji, a do dziœ nie wykonano je-
szcze po³owy ówczesnego pla-
nu. Metro warszawskie plano-
wano ju¿ przed II wojn¹ œwiato-
w¹. Od 1984 roku, kiedy zaczê-
to je budowaæ, przekazano do
u¿ytku 21 stacji, z czego 11
w 1995 roku a pozosta³e 10 bu-
dowano przez nastêpne 13 lat,
czyli mniej ni¿ jedn¹ stacjê na
rok. W czasie mojej kadencji
(1994-1999) zaczêto budowê
Mostu Œwiêtokrzyskiego i przy-
gotowano Siekierkowski, ale
nastêpny Most Pó³nocny zaczê-
to budowaæ dopiero po 10 latach
w 2009. Obwodnicê Warszawy
buduje siê ju¿ blisko 20 lat. 

Transformacja zaskoczy³a
wszystkich eksplozj¹ prywat-
nych samochodów i pustkami
w publicznej kasie. Budowa in-
frastruktury trwa jednak bardzo
d³ugo i jest to proces kosztow-
ny. St¹d potworne korki w mie-
œcie w godzinach szczytu, a na
drogach wylotowych przez
wiêkszoœæ dnia. Na szczêœcie,
moim zdaniem, najgorsze ma-
my za sob¹ i widaæ œwiate³ko
w tunelu. Unia Europejska rzu-
ci³a œrodkami. Druga linia me-
tra powinna powstaæ dwa razy
szybciej ni¿ pierwsza, co roku
1,5-2 stacje, czyli pierwszy od-
cinek, od Ronda Daszyñskiego
do Dworca Wileñskiego do
2014 roku, a odcinek do Tar-
gówka i Bródna oraz na Go-
c³aw w nastêpne 4 lata. Do Tar-
chomina ju¿ w najbli¿szej ka-
dencji powstanie linia tramwa-
jowa ³¹cz¹ca siê z koñcow¹ sta-
cj¹ metra na M³ocinach. Doj-

dzie do Warszawy autostrada.
Jest szansa, aby w ka¿dej ka-
dencji budowaæ minimum je-
den nowy most. Umo¿liwi to
zakoñczenie obwodnicy pó³-
nocnej do 2014 roku, a po³u-

dniowej, wraz z kolejnym mo-
stem do roku 2018. 

Powsta³a Szybka Kolej Miej-
ska. Tory pozosta³y te same, ale
w odró¿nieniu od czasów PKP
dzia³a jeden system biletowy
wspólny z komunikacj¹ miej-
sk¹, zwiêkszona zosta³a czêsto-
tliwoœæ po³¹czeñ, poprawiona
estetyka i bezpieczeñstwo. Bê-
dzie docelowo 8 linii ³¹cz¹cych
Otwock, Sulejówek, Mi³osn¹
z Pruszkowem, lotnisko Modlin
przez Targówek, Bia³o³êkê
z Warszaw¹ Gdañsk¹ i lotni-
skiem na Okêciu, itd. Dope³nie-
niem SKM-ki i WKD jest wre-
szcie realizowany system „par-

kuj i jedŸ”. Œcie¿ki rowerowe
przy nowych trasach s¹ standar-
dem od kilkunastu lat, choæ nie
oby³o siê bez zawirowañ. Kilka
lat temu jeden z urzêdników -
na szczêœcie ju¿ go nie ma -

twierdzi³, ¿e Warszawie œcie¿ki
rowerowe nie s¹ potrzebne, bo
to nie wieœ.

Wielkie plany inwestycyjne
warto uzupe³niaæ drobnymi,
ma³o kosztownymi, ale bardzo
efektywnymi przedsiêwziêcia-
mi. Nadal wielkie mo¿liwoœci
kryje w sobie kolej, która ob-
s³uguje poni¿ej 1% podró¿y
miejskich, mimo kolosalnych
dop³at do tego transportu i doœæ
rozwiniêtej sieci kolejowej na
terenie ca³ej aglomeracji. Urz¹d
Mazowiecki dop³aci³ Kolejom
Mazowieckim w minionej ka-
dencji ponad miliard z³otych do
kosztów funkcjonowania i na

zakupy taboru przy niewspó³-
miernych efektach. Nie ba³bym
siê œmia³ego eksperymentu:
przetargów na prywatnych ope-
ratorów. Koleje Mazowieckie
i SKM powinny byæ wówczas
sprywatyzowane. Miasto wraz
z województwem decydowa³o-
by o liniach, standardzie obs³u-
gi, zachowa³o w swoich rêkach
zintegrowany system biletowy
i informacyjny, ale przewozy
wykonywaliby prywatni prze-
woŸnicy wy³onieni w przetar-
gach. Konkurencja wymusi³aby
obni¿kê kosztów a jednocze-
œnie mog³aby zwiêkszyæ zakres
obs³ugi i jej jakoœæ.

Innym udoskonaleniem by³o-
by wprowadzenie elektronicz-
nego zarz¹dzania ruchem sa-
mochodowym w Warszawie
z ca³ym systemem informacji,
ostrzegania, przekierowywania
ruchu, synchronizacj¹ œwiate³.
Szacuje siê, ¿e w wielkich mia-
stach taki system o 10% zwiêk-
sza przepustowoœæ istniej¹cych
ulic.

Sporo ruchu miêdzy obrze¿-
nymi dzielnicami odbywa siê
dziœ przez centrum miasta.
Analiza sieci ulic prowadzi do
wniosku, i¿ niewielkimi ³¹czni-
kami miêdzy tymi dzielnicami
mo¿na przej¹æ czêœæ ruchu i od-
ci¹¿yæ centrum. System parko-
wania p³atnego zda³ egzamin:
mo¿na znaleŸæ w centrum miej-
sca do parkowania, ale nie
wszêdzie i nie zawsze. Dlatego
warto w deficytowych w miej-
sca parkingowe rejonach dawaæ
zgodê na budowê prywatnych
wielopoziomowych parkingów
naziemnych. W sumie ¿ó³wie
ze swej natury tempo budowy
infrastruktury mo¿e przestaæ
byæ ¿ó³wie. 

Marcin Œwiêcicki
Prezydent Warszawy 1994-1999

Koordynator OBWE 
ds. Ekonomicznych i Ochrony 

Œrodowiska 2002-2005

Zółw przyspiesza Młodzi i aktywni
w WAWRZE!

Coraz czêœciej s³yszy-
my o potrzebie aktywi-
zacji m³odych ludzi, za-
chêceniu do wyjœcia
z domu i dzia³ania na
rzecz innych. Sta³o siê
to tak¿e priorytetem
wielu programów unij-
nych.

Doskonale te zadania
wype³niaj¹ wawerskie
kluby kultury, w których
m³odzie¿ ma szansê roz-
woju w³asnych pasji
i zdobywania nowych
umiejêtnoœci. Lokalne
kluby prowadz¹ liczne
zajêcia, spoœród których
ka¿dy cz³owiek mo¿e
znaleŸæ coœ dla siebie.

Ku oczekiwaniom m³odych ludzi wychodz¹ tak¿e organizacje
pozarz¹dowe. Jedn¹ z nich jest Forum M³odzie¿y Warszawy,
które dzia³a prê¿nie i aktywnie. 

„Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich m³odych
ludzi, którzy maj¹ pomys³y i zapa³ do dzia³ania” – mówi Kami-
la Rola, prezes FMW. Forum, przy wspó³pracy z Klubem Kultu-
ry „Marysin” realizuje liczne projekty lokalne i regionalne. To
z ich inicjatywy zorganizowano m.in. festyny i plenery rodzin-
ne, zawody taneczne, konkursy plastyczne i fotograficzne i wie-
le imprez okolicznoœciowych. Dziêki pozyskiwaniu œrodków
z Unii Europejskiej m³odzie¿ nale¿¹ca do stowarzyszenia bierze
udzia³ w miêdzynarodowych wymianach, promuj¹c tym samym
Wawer poza granicami kraju. 

„Dzia³ania Forum M³odzie¿y Warszawy s¹ skierowane g³ów-
nie do ludzi m³odych, ale realizujemy tak¿e projekty dla wawer-
skich seniorów. To z myœl¹ o nich zorganizowaliœmy m.in. cykl
koncertów okolicznoœciowych i spotkania œwi¹teczne” – dodaje
prezes stowarzyszenia. Obecnie Forum realizuje autorski pro-
jekt Kamili Roli „M³odzi zdolni… kulturalni”. Jego za³o¿eniem
jest wyrównywanie szans m³odych ludzi i nauka zasad savoir-
vivre’u w ¿yciu codziennym.

Forum M³odzie¿y Warszawy zaprasza wszystkich m³odych lu-
dzi do wspó³pracy i realizacji wspólnych projektów. Jeœli masz
energiê, pomys³y i chêæ dzia³ania przy³¹cz siê do nas! Kontakt:
Kamila Rola – fmw@interia.eu
AS 2010 (d)

Kamila Rola



W pó³nocnej czêœci ul.
Podskarbiñskiej zachowa³o siê
piêæ blisko stuletnich latarni
zwanych pastora³ami. Od wielu
lat niszcza³y. Mimo fatalnego
stanu potrafi³y zachwyciæ mi³o-
œników warszawskich zabyt-
ków i zwyk³ych petentów uda-
j¹cych siê do siedziby pobli-
skiego ZUS-u. – W poprzedniej
kadencji samorz¹dowej propo-
nowaliœmy, aby poddaæ je reno-
wacji i aby stanê³y przy naj-
wiêkszym zachowanym na Pra-

dze Po³udnie brukowanym pla-
cu przy zbiegu ul. Bliskiej, Miñ-
skiej i Kamionkowskiej –
mówi¹ cz³onkowie Rady Osie-
dla Kamionek. 

W obecnej kadencji stanem
i losem pastora³ów zaintereso-
wali siê dzielnicowi samorz¹-
dowcy. Szczególnie burmistrz
Pragi Po³udnie Tomasz Kuchar-
ski i radny Marek Borkowski

(na zdjêciu). Ich dzia³ania moc-
no wspar³a Katarzyna Komar-
Michalczyk z Fundacji Heredi-
tas. Fundacja zajmuje siê
ochron¹ dziedzictwa kulturo-
wego i wspó³pracuje m.in. z ta-
kimi magazynami, jak „Stoli-
ca”, czy „Spotkania z Zabytka-
mi”. Radny Borkowski napisa³
interpelacjê w sprawie pastora-
³ów, a burmistrz Kucharski,
w porozumieniu ze sto³ecznym
konserwatorem zabytków, zde-
cydowa³ o ich uratowaniu. 

– Mamy szczêœcie, ¿e w dzielni-
cy zachowa³y siê autentyczne,
cenne, choæ pojedyncze obiekty
tego typu. Kulturowe dziedzic-
two Pragi Po³udnie jest
przedmiotem naszej szczególnej
troski, dlatego zrobimy wszyst-
ko, aby przywróciæ piêkno tym
charakterystycznym i unikato-
wym latarniom – zapewnia³
w czerwcu burmistrz.

Nie minê³o piêæ miesiêcy
i zapewnienia przerodzi³y siê
w konkrety. – STOEN og³osi³,
¿e 16 listopada na osiem godzin
zostanie wy³¹czone napiêcie
pr¹du na ul. Podskarbiñskiej,
a my w tym czasie zdemontuje-
my pastora³y – kilka dni temu
informowa³ „Mieszkañca” An-
drzej Wójcik, naczelnik dzielni-
cowego Wydzia³u Infrastruktu-
ry. – Firma renowacyjna zosta-
³a ju¿ wy³oniona, umowa jest
podpisana, mamy zgodê kon-
serwatora zabytków i do koñca
listopada latarnie powinny byæ
odrestaurowane. Pastora³y z ul.
Podskarbiñskiej pochodz¹
z 1923 r. Wyró¿nia je szeroka,
ozdobna podstawa i zwieñcze-
nie wykoñczone trzema w¹sami
zakoñczonymi trójliœciem. Ta-
kich lamp w Warszawie zacho-
wa³o siê niewiele.

Po renowacji latarnie maj¹
trafiæ na brukowan¹ ulicê Ryb-
n¹, która zachowa³a przedwo-
jenny klimat. Pastora³y mog¹
go podkreœliæ. Tym bardziej, ¿e
przy zbiegu ul. Rybnej i Miñ-
skiej zachowa³a siê  elektryczna
stacja trafo (z 1929 r.). Dla Pra-
gi Po³udnie mo¿na ocaliæ je-
szcze wiele zabytków. Wymaga
to wspó³dzia³ania. W³aœnie ta-
kiego, jak przy sprawie pastora-
³ów, gdzie radny Borkowski
z PiS wspó³dzia³a³ z burmi-
strzem Kucharskim z PO. Z da-
la od polityki. (AS)
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- Gratulujê wyboru. Dla-
czego stawia Pan na sport?

- Musimy zachêciæ nie tylko
m³odzie¿ do aktywnego spê-
dzania czasu. Uprawianie spo-
rtu jest alternatyw¹ grania na
komputerze czy ogl¹dania tele-
wizji. Jest zdecydowanie
zdrowsze i daje mo¿liwoœæ
kontaktów miêdzy s¹siadami. 

- Jak ocenia Pan sytuacjê
PKS Serce Falenica?

- Nowy Zarz¹d, w sk³ad
którego wchodz¹ tak¿e Prezes –
Marek Sterkowski, Wiceprezes
– Ksi¹dz Proboszcz Krzysztof
Pietrzak, Sekretarz – Magda
Sosnowska i Pawe³ Roso³ow-
ski, ma trudne zadanie. Z jednej
strony brak œrodków finanso-
wych, z drugiej ma³e zaintere-
sowanie dzieci i m³odzie¿y. Na
szczêœcie mo¿emy liczyæ na po-
moc cz³onków klubu. Deklaru-
je pomoc równie¿ ksi¹dz wika-
ry Pawe³ W³as. 

- Czym zajmie siê nowy Za-
rz¹d?

- Planujemy skierowaæ dzia-
³ania na trochê inne tory. Poza
sta³ymi zajêciami sekcji chce-
my skupiæ siê na organizacji
imprez dla amatorów z Faleni-
cy, Aleksandrowa i Miedze-
szyna. Kilka dni temu napisali-
œmy pierwszy wniosek o dofi-
nansowanie naszych dzia³añ.
Chcemy w 2011 roku zorgani-

zowaæ amatorsk¹ ligê pi³ki
no¿nej i siatkówki pla¿owej.
Mamy w planach zawody
i wycieczki rowerowe. Przewi-
dujemy razem z Poland Bike
Maraton jedn¹ edycjê w Fale-
nicy. Puchar Polski w marato-
nie kolarskim to impreza, na
któr¹ zje¿d¿a ponad 1000
uczestników i wiele osób to-
warzysz¹cych. Bêdzie to dobra
promocja amatorskiego upra-
wiania sportu, a zarazem im-
puls dla w³adz dzielnicy do re-
montu ul. W³ókienniczej.

- Co by Pan poprawi³
w kwestii dróg w Wawrze?

- Niezbêdne dzia³ania
podzieli³bym na trzy grupy.
Pierwsza to sprawy, które nie
wymagaj¹ wielkich œrodków,
a znakomicie mog¹ nam u³a-
twiæ ¿ycie. Np. œwiat³a na Wale
Miedzeszyñskim przy Kadetów
s¹ Ÿle ustawione. W ka¿dym
cyklu kilkanaœcie sekund bez
potrzeby pali siê czerwone
œwiat³o dla aut z centrum. Ruch
tych pojazdów nie koliduje
w tym czasie z innymi. Tworz¹
siê tam gigantyczne korki,
które mo¿na skróciæ. Innym
przyk³adem jest geometria
skrzy¿owañ (rond) przy torach
PKP. Nale¿y zbudowaæ lub po-
wiêkszyæ pasy akumuluj¹ce po-
jazdy, kiedy przejazd jest za-
mkniêty. Takie przyk³ady mo¿-

na mno¿yæ. Zainteresowanych
zapraszam do moich notatek na
facebooku. Druga grupa to na-
wierzchnie. Wiele ulic jest
w z³ym stanie, np. Walcowni-
cza i Przewodowa. Nale¿y siê
im remont generalny i lepsze
odprowadzenie wód opado-
wych, np. dreny wype³nione
t³uczniem. Najbardziej ko-
sztowne s¹ budowy nowych
ulic dot¹d nieutwardzonych.
Poprzedzaæ je powinna kanali-
zacja i wykonanie rozs¹dnego
projektu wraz z odwodnieniem.

- Wydaje siê, ¿e w dziedzi-
nie dróg jest Pan ekspertem?

- Bez przesady. Wprawdzie
drogi studiujê 11 lat, ale nadal
siê uczê. W³aœnie koñczê pisaæ
doktorat o metodach oceny wa-
riantów inwestycji. Innymi s³o-
wy gdzie, co i w jakiej kolejno-
œci nale¿y wykonaæ przy ogra-
niczonych œrodkach. Jestem 
te¿ praktykiem. Pracowa³em
w biurze projektowym, a aktu-
alnie zajmujê siê budow¹ bu-
dynków i dróg w s¹siednim Wi-
lanowie.
AS 2010 (d)

O PKS Serce Falenica
i drogach

Rozmowa z Wojciechem Godlewskim 
– nowo wybranym cz³onkiem zarz¹du
Parafialnego Klubu Sportowego Serce
Falenica i specjalist¹ od dróg.

Ratunek 
dla pastorałów

Przy ul. Podskarbiñskiej niszcza³y blisko stulet-
nie latarnie. Teraz nadszed³ dla nich ratunek…
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Sto³eczne Towarzystwo
Ochrony Ptaków jest znane ze
swej dzia³alnoœci edukacyjnej,
przybli¿aj¹cej mieszkañcom
stolicy tajemnice rodzimej awi-
fauny, czyli po prostu zwyczaje
ptaków – tych gniazduj¹cych
w mieœcie i tych bêd¹cych tu
tylko goœæmi. Od kilku tygodni
nad Wis³¹ ornitolodzy STOP
obr¹czkuj¹ ptaki, a podejrzeæ
ich przy pracy mo¿e ka¿dy, ko-
mu tylko chce siê wstaæ skoro
œwit i przyjechaæ w okolice
Mostu Siekierkowskiego. 

Parus major i spó³ka
Dla wiêkszoœci zaintereso-

wanych wycieczka rozpoczyna
siê o godz. 8 rano, na wale wi-
œlanym w okolicy ul. Narodo-
wej. Wolontariuszka Monika,
w d³ugich kaloszach, prowadzi
kilkuosobow¹ gromadê nad
rzekê. Jest ponuro, mokro
i grz¹sko, ale przynajmniej nie
pada. 

W przybrze¿nych zaroœlach
czeka ju¿ ca³a ekipa. Akcj¹ do-
wodzi Marek Elas, ornitolog, li-
cencjonowany obr¹czkarz.
Wœród pomocników, którzy od

6.30 razem z nim rozpinali miê-
dzy krzakami sieci o drobnych
oczkach, jest grupa ma³ych mi-
³oœników przyrody – najm³od-
szy, Kacper, ma zaledwie sie-
dem lat. 

Z pierwszego obchodu sieci
mali wolontariusze ze swym
opiekunem wracaj¹ z imponu-
j¹cym „³upem”. Na ga³êzi
w pobli¿u stolika z narzêdziami
do obr¹czkowania zawisa kilka
szmacianych woreczków.
W ka¿dym z nich coœ siê trze-
pocze. Marek Elas siêga po nie

po kolei i wyci¹ga ze œrodka
puchate, nastroszone, bia³e kul-
ki. Tym, którzy dziœ rano przy-
szli nad Wis³ê, dopisa³o szczê-
œcie – za chwilê zobacz¹ z bli-
ska raniuszka. To rzadki, chro-
niony ptak, uwieczniony w lo-
go STOP-u. Oprócz czterech
raniuszków w sieci z³apa³o siê
tak¿e kilka sikorek bogatek
i modraszek. Ornitolog mierzy
je, okreœla p³eæ i wiek, na który
wskazuje kolor upierzenia (u si-
korek, bo u raniuszka okreœle-
nie wieku jest niezwykle trud-
ne, niemal niemo¿liwe). Na

drobnych nó¿kach zaciska deli-
katnie miniaturowe obr¹czki.
Jego asystentka zapisuje dane
w zeszycie, pos³uguj¹c siê
skrótami ³aciñskich nazw. Bo-
gatka to Parus major. 

Co tak ³adnie œpiewa
Raniuszek – gigant, z ogonem

d³ugoœci 9,5 cm i bojowa modra-
szka, która wczepia siê dziobem
w d³oñ ornitologa – to najcie-
kawsze okazy tego poranka.
Podobnie jak pozosta³e, schwy-
tane w sieæ, zostaj¹ nastêpnie
wypuszczone przez uczestników
wycieczki. Marek Elas pokazuje
jak trzymaæ opierzone maleñ-
stwa, ¿eby nie zrobiæ im krzyw-
dy i jak je uwalniaæ. Pierwszego
raniuszka z dum¹ wypuszcza na
wolnoœæ ma³y Kacper.

Dane zebrane podczas nie-
dzielnego obr¹czkowania trafi¹
do Stacji Ornitologicznej Pol-
skiej Akademii Nauk w Gdañ-
sku. Sp³ywaj¹ tam raporty z ca-
³ej Polski; stanowi¹ one podsta-
wê do badañ migracji poszcze-
gólnych gatunków. Akcja na
wawerskim brzegu Wis³y bê-
dzie powtarzana jeszcze kilka-
krotnie w ci¹gu najbli¿szych ty-
godni. Marek Elas zapowiada
równie¿ wycieczki po nadwi-
œlañskich ³êgach, podczas
których specjaliœci bêd¹ uczyli
chêtnych rozpoznawania pta-
sich g³osów. Bêdzie te¿ mo¿na
poogl¹daæ ptaki w ich natural-
nym œrodowisku za pomoc¹
profesjonalnego sprzêtu (lune-
ty, lornetki). Aby znaleŸæ zapo-
wiedzi nadchodz¹cych wyda-
rzeñ warto œledziæ internetow¹
stronê STOP-u, pod adresem
www.stop.eko.org.pl

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

Gimnazjum nr 106, wcho-
dz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ nr
70, obchodzi³o swoje wielkie
œwiêto, jakim by³o nadanie
szkole imienia patrona 19 Pu³-
ku U³anów Wo³yñskich.

Uroczystoœci rozpoczê³a
Msza Œwiêta w Koœciele Matki
Bo¿ej Anielskiej w Radoœci,
sk¹d wyruszy³ przemarsz ucze-
stników do szko³y. 

Na jej terenie, pod obeli-
skiem upamiêtniaj¹cym czyny
bojowe 19 Pu³ku U³anów Wo-
³yñskich, delegacje z³o¿y³y
kwiaty, po czym rozpoczê³a siê
oficjalna czêœæ w hali sporto-
wej. Przyby³ych powita³a dy-
rektor Monika Prochot.

Burmistrz dzielnicy Wawer
Jacek Duchnowski odczyta³
i przekaza³ na Jej rêce uchwa³ê
nadania szkole imienia patrona
i prawa posiadania sztandaru,
zaœ prezes Stowarzyszenia „Ro-
dzina 19 Pu³ku U³anów Wo³yñ-
skich”- Hanna Ró¿ycka odczy-
ta³a Akt Fundacji Sztandaru.
Zgodnie z tradycj¹ takich ob-
chodów nast¹pi³o uroczyste
wbicie gwoŸdzi w drzewce
sztandaru, jego przekazanie
uczniom oraz œlubowanie. 

Podczas uroczystoœci by³o
wielu chêtnych do przemawia-
nia. Szczególn¹ sympatiê swo-
imi s³owami i przede wszyst-
kim ciep³ym i otwartym spo-
sobem bycia, wzbudzi³ prezes
Zrzeszenia Kó³ Pu³kowych
Kawalerii major Zbigniew

Makowiecki, przyby³y z Lon-
dynu w imieniu w³asnym i rot-
mistrza Tadeusza B¹czkow-
skiego. 

Przemi³y starszy Pan podkre-
œla³, jak wa¿na jest wolnoœæ
i niepodleg³oœæ, oraz jak wiel-

kim szczêœciem dla m³odych
Polaków jest obecna sytuacja
wolna od wojny i wszelkich za-
gro¿eñ. Wiêkszoœæ goœci mówi-
³a o patriotyŸmie i o obowi¹z-
ku, który spoczywa na barkach
uczniów, dyrekcji i grona peda-
gogicznego z chwil¹ przyjêcia
imienia patrona, tak szczegól-
nie ws³awionego w obronie Oj-
czyzny... bo „szko³a to ¿ywy
pomnik pamiêci i chwa³y”.

Trzeba przyznaæ, ¿e ucznio-
wie tej w³aœnie szko³y, w na-

prawdê piêkny sposób wczuli
siê w role bohaterów walk
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ.
Sztuka teatralna odegrana przez
nich, pe³na by³a ogromnej
wra¿liwoœci i nieczêsto spoty-
kanemu wœród m³odzie¿y nie-
zwyk³emu zaanga¿owaniu. Gra
aktorska i fenomenalna oprawa
muzyczna nada³y inscenizacji
bardzo szczególnego charakte-
ru, zaœ wokalne talenty zapew-

ne d³ugo pozostan¹ w pamiêci
widzów. 

Bóg, Honor, Ojczyzna – pa-
triotyzm i narodowa to¿samoœæ
kiedyœ wyra¿a³y siê walk¹ i po-
œwiêceniem ¿ycia w imiê Pol-
ski, dziœ przejawiaj¹ siê choæby
w zamyœleniu i emocjach m³o-
dych ludzi recytuj¹cych czy nu-
c¹cych o pokoleniach, dziêki
którym dziœ trwamy my – Pola-
cy wolni i niepodlegli.

Katarzyna Zielińska−Witek

Patriotyczna Radość

Po otwarciu ulicy Francuskiej na swoje tra-
sy powróci³y linie autobusowe 117, 138, 146.
Linia 147 na razie kursuje tak, jak podczas re-
montu. Obie wersje przebiegu trasy maj¹ swo-
ich zwolenników i o tym, który wariant zosta-
nie na sta³e, zadecyduj¹ opinie urzêdów dziel-
nic: Pragi Po³udnie i Wawra.

Do ZTM i urzêdu dzielnicy Praga Po³udnie na-
p³ywa³y wnioski, w których pasa¿erowie postulo-
wali korektê trasy 147 tak, aby autobusy jeŸdzi³y

ulic¹ Sask¹ (tak jak w czasie zamkniêcia ulicy
Francuskiej). Trasa ta pozwala³a pasa¿erom linii
147 na dogodn¹ przesiadkê na linie kursuj¹ce pa-
sem autobusowym na Trasie £azienkowskiej
w zespole przystankowym SASKA. Zarz¹d
Transportu Miejskiego, w oczekiwaniu na opinie
urzêdów dzielnic, zdecydowa³ o przed³u¿eniu
obowi¹zywania trasy objazdowej. Po uzyskaniu
opinii zostanie podjêta decyzja o wyborze doce-
lowego przebiegu trasy linii 147. (ab)

Poranek z raniuszkiem
Wœród ptaków wielkie poruszenie – o œwicie
w listopadow¹ niedzielê, na wawerskim brzegu
Wis³y, rozstawili swoje stanowisko ornitolodzy.
Warszawiacy maj¹ rzadk¹ okazjê zobaczyæ na
¿ywo i z bliska jak wygl¹da obr¹czkowanie.

Marek Elas pokazuje nanizane na drut obr¹czki dla ptaków.
W jego prawej d³oni sikora bogatka.

Czekając na 147 

Wawer – Radoœæ, ul. Bajkowa 17/21. To w³a-
œnie tutaj 9 listopada by³o naprawdê rado-
œnie i bajkowo, a przede wszystkim niezwy-
kle podnioœle i patriotycznie. 

Raniuszek
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Niestety, w³adzom, które
winny dbaæ o komfort mie-
szkañców nie starczy³o ka-
dencji, aby ³aweczkê napra-
wiæ. Mo¿e to nie ich wina.
Mo¿e bud¿et by³ za ma³y…
£aweczka, jak by³a po³ama-
na, tak jest po³amana. Za to
tu¿ obok stanê³a nowa. Tylko,
¿e ju¿ nie pod zadaszon¹ wia-
t¹, ale pod go³ym niebem!
W czasie deszczu mieszkañcy
oczekuj¹cy na autobusy maj¹
wybór. Mog¹ albo usi¹œæ
i mokn¹æ, albo staæ pod wia-
t¹. Oj, trudne te wybory
w Wawrze… rosa

Na ró¿ne sposoby dzielnice
uczci³y 92. rocznicê odzyska-
nia przez Polskê niepodle-
g³oœci. Nie sposób byæ na
ka¿dej uroczystoœci, ale
w kilku „Mieszkaniec” ucze-
stniczy³.

W po³udniowopraskim Cen-
trum Promocji Kultury roczni-
cê niepodleg³oœci œwiêtowali
m.in. uczniowie dzielnicowych
szkó³. Obchody œwiêta, z w³a-
dzami dzielnicy i CPK, organi-
zowa³o Stowarzyszenie Cen-
trum Edukacji - Kruk. 
- Prowadzimy szerok¹ dzia³al-
noœæ edukacyjn¹ ze szczegól-
nym ukierunkowaniem na na-
sz¹ m³odzie¿ - powiedzia³ 
szef Stowarzyszenia Bogus³aw
Kruk. 

Uroczyste msze œwiête i kon-
certy z okazji 11 listopada
odbywa³y siê w koœcio³ach
i kaplicach. Tak by³o m.in.
w konkatedrze Diecezji War-
szawsko-Praskiej na Kamion-
ku. Trwaj¹cy remont generalny

œwi¹tyni nie przeszkodzi³
w koncertach tutejszego chóru
„Kamionek” oraz chóru „Z³ota
Jesieñ” z Z¹bek (na zdjêciu).

Równie¿ z tej okazji w Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Królowej

Polskich Mêczenników przy 
al. St. Zjednoczonych, której pro-
boszczem jest ks. pra³at Krzy-
sztof Jackowski - odprawiona zo-
sta³a msza œwiêta odpustowa.
Przewodniczy³ jej ksi¹dz infu³at
Lucjan Œwiêszkowski. 

Po mszy odby³ siê wieczorny
koncert pieœni patriotycznych
w wykonaniu Chóru Parafialne-
go „Cantores Reginae” oraz ar-
tystów scen warszawskich.
W uroczystoœciach oprócz licz-

nie zgromadzonych wiernych,
uczestniczyli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych dzielni-
cy z burmistrzem Tomaszem
Kucharskim i przewodnicz¹-
cym rady dzielnicy Marcinem
Klusiem. (aw)

Praga pamiêta
5 listopada, w koœciele przy pl. Szembeka, zosta³a od-

prawiona uroczysta msza œwiêta w intencji ofiar kata-
strofy pod Smoleñskiem.

Data nie by³a przypadkowa, gdy¿ dok³adnie cztery la-
ta temu, za pomoc¹ odpowiedniego oœwietlenia, zosta³o
wydobyte piêkno tej œwi¹tyni. – W realizacji tego celu
wiele zawdziêczaliœmy wstawiennictwu Paw³a Wypycha
– przyzna³ Adam Kwiatkowski, radny Warszawy i wie-
loletni przyjaciel ministra Wypycha. Celebruj¹cy mszê
ks. proboszcz Krzysztof Ukleja wspomina³ zwi¹zane
z Prag¹ ofiary katastrofy: Katarzynê Doraczyñsk¹ (radn¹
Pragi Po³udnie), Janusza Kochanowskiego (Rzecznika
Praw Obywatelskich), gen. Wojciecha Lubiñskiego (le-
karza prezydenta Lecha Kaczyñskiego), Stefana Melaka
(prezesa Stowarzyszenia Olszynka Grochowska i Krêgu
Pamiêci Narodowej) i Paw³a Wypycha (wieloletniego
samorz¹dowca, ministra w Kancelarii Prezydenta).   (ar)

W takie œwiêto, jak Dzieñ
Niepodleg³oœci, wywieszenie
narodowej flagi jest wyra-
zem patriotycznego obo-
wi¹zku. Sprawdziliœmy, jak
podchodz¹ do tego w³aœcicie-
le nieruchomoœci.

Ogólnie ujmuj¹c z biegiem
lat poprawia siê spo³eczna

œwiadomoœæ i realizacja tego obowi¹zku. Niemniej s¹ enklawy, gdzie narodowa flaga wywieszo-
na w najwa¿niejsze œwiêta stanowi rzadkoœæ. 

11 listopada tak by³o m.in. na znacznym obszarze spó³dzielczego Goc³awia. Pochwaliæ zaœ na-
le¿y zarz¹dców budynków komunalnych, wspólnotowych i TBS-ów. W tych zasobach, z regu³y,
flagi zosta³y wywieszone. Gorzej by³o w prywatnych kamienicach, a ju¿ naprawdê Ÿle w obiek-
tach u¿ytkowych i handlowych. Szczególnie tych nale¿¹cych do zagranicznych sieci. Taki np.
dzia³aj¹cy od lat w naszym kraju McDonald’s, radosny z natury, nie cieszy³ siê z odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci. Ale s¹ sieci, które szanuj¹ nasze œwiêto. Na wyró¿nienie zas³u¿y³ Kau-
fland. Zaœ na zupe³nie innego rodzaju wyró¿nienie zas³u¿y³a sieæ Tesco, która ¿yczy³a wszystkim
Weso³ych Œwi¹t (na zdjêciu). Tylko, czy aby o to œwiêto chodzi³o…? Magda K.

TOBIE OJCZYZNO

WWWWeeeessssoooołłłłyyyycccchhhh    ŚŚŚŚwwwwiiiiąąąątttt…………    
NNNNiiiieeeeppppooooddddlllleeeeggggłłłłoooośśśścccc iiii !!!!

Nie starczyło kadencji…
O skandalicznym stanie ³aweczki na przystanku autobusowym
„Strzyg³owska 02” pisaliœmy dwa i pó³ roku temu. Przystanek
znajduje siê w Wawrze przy Wale Miedzeszyñskim.
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Dla jednych, to „dzielnica
zapomniana przez Boga
i w³adzê”, dla innych to
„zielone p³uca Warszawy”.
Dla mnie to wspania³e
miejsce, które jednak wy-
maga wielu zmian.

Dlatego œwiadomie, jako
trzydziestoletni mê¿czyzna, za-
mieszka³em w Wawrze. Dok³a-
dniej w Miedzeszynie przy ul.
Przewodowej. Poniewa¿ od lat
dzia³am samorz¹dowo (w mija-
j¹cej kadencji jestem radnym
sejmiku Mazowsza, a w poprze-
dniej by³em wiceburmistrzem
Pragi Po³udnie), to prócz za-
chwytu Wawrem patrzê i widzê,
jak wielu zmian potrzebuje ta
dzielnica. Jak wielu zmian po-
trzebujemy my, mieszkañcy,
aby tutaj ¿y³o nam siê lepiej.
PrzejdŸmy do konkretów.

Bezpieczeñstwo
Szczególnie bezpieczeñstwo

w ruchu drogowym. Niestety,
zbyt czêsto na naszych ulicach
zdarzaj¹ siê wypadki, dochodzi
do potr¹ceñ i kolizji. Samochody
pêdz¹ce z nadmiern¹ prêdkoœci¹
ul. Patriotów czy ul. Mrówcz¹
stanowi¹ olbrzymie zagro¿enie.
To samo obserwujê codziennie
przy ul. Przewodowej. Dlatego
uwa¿am, ¿e konieczna jest budo-
wa sygnalizacji œwietlnych przy
niebezpiecznych skrzy¿owa-
niach i przejœciach dla pieszych.
A przy wielu ulicach konieczne
jest po³o¿enie chodników.

SKM-ka i tory
Szybka Kolej Miejska powin-

na byæ oznak¹ nowoczesnoœci
i wspomagaæ dynamiczny roz-
wój ca³ego Wawra. Szczególnie
wa¿na jest dla najdalej po³o¿o-
nych osiedli: Falenicy, Aleksan-
drowa, Miedzeszyna. Wawer
jest dzielnic¹ podzielon¹ torami.
Bezwzglêdnie konieczna jest

budowa bezkolizyjnych przeja-
zdów przez tory w Miêdzylesiu
i Falenicy,  tak, aby mieszkañcy
nie stali w korkach na nielicz-
nych do tej pory przejazdach.

Kanalizacja
Nasze wawerskie osiedla s¹

czêœci¹ stolicy du¿ego europej-
skiego kraju. Nie mo¿e byæ tak,
¿e w XXI wieku wielu naszych
mieszkañców musi korzystaæ
z szamb. Dzielnicowa w³adza
powinna wywrzeæ odpowiedni
nacisk na w³adze Warszawy
i MPWiK, aby skanalizowanie

Wawra sta³o siê faktem, a budo-
wa kolektora „W” nie ci¹gnê³a
siê jak brazylijska telenowela.
To jeden z podstawowych pro-
blemów mieszkañców dzielnicy.

Drogi z XIX w.
Tak samo, jak wiele nieutwar-

dzonych wawerskich ulic, które
zdaj¹ siê byæ rodem z XIX wie-
ku. Bite drogi (np. Tawu³kowa,
Werbeny, czy Mozaikowa do
Bys³awskiej) nie s¹ powodem
do dumy. A i wiele ulic wymaga
natychmiastowego remontu
(np. ul. M³oda czy ul. Bys³aw-

ska). Bardzo wa¿ne jest tak¿e
poszerzenie Wa³u Miedzeszyñ-
skiego od ronda z Traktem Lu-
belskim w stronê Józefowa.

M³odoœæ i rekreacja
Nasza Dzielnica powinna

wykorzystywaæ swój „zielony
charakter”. Konieczna jest bu-
dowa œcie¿ek rowerowych
i pieszych, a tak¿e nowoczesnej
hali sportowej i kompleksu spo-
rtowego w Miedzeszynie,
w kwestii którego w³aœnie za-
koñczy³y siê konsultacje spo-
³eczne. Nowo otwarty basen
w Aninie to kropla w morzu po-
trzeb mieszkañców. Budowa
nowoczesnych ogólnodostêp-
nych placów zabaw i nowych
przedszkoli jest priorytetem dla
dynamicznego rozwoju dzielni-
cy. Tego typu inwestycje bêd¹
podkreœla³y wyj¹tkowych cha-
rakter Wawra, a tak¿e dawa³y
ogromne zadowolenie wszyst-
kim mieszkañcom. Tak¿e tym
najm³odszym.

Miedzeszyn, Falenica,
Aleksandrów

Szczególny nacisk nale¿y po-
³o¿yæ na rozwój infrastruktural-
ny Falenicy, Miedzeszyna
i Aleksandrowa, które s¹ naj-
dalszymi wawerskimi osiedla-
mi i przez to wydaj¹ siê byæ tro-
chê zapomniane. Nowa kaden-
cja samorz¹dowa powinna byæ
jak najbardziej efektywna dla
mieszkañców tych osiedli. Te-
mu chcê poœwiêciæ zarówno
swoje samorz¹dowe doœwiad-
czenie, jak i gruntowne wy-
kszta³cenie. Tylko praca po³¹-
czona z doœwiadczeniem i od-
powiednim wykszta³ceniem
mo¿e daæ spodziewany efekt.
Wawer ma byæ dzielnic¹ przy-
jazn¹, bezpieczn¹ i dobrze sko-
munikowan¹. Bo Wawer jest
najwa¿niejszy…

Jaros³aw Jankowski
Lider listy PO 

do Rady Dzielnicy Wawer 
z okrêgu obejmuj¹cego Falenicê,

Miedzeszyn i Aleksandrów. 

Wawer jest najwa¿niejszy
8 listopada odby³o siê uroczyste otwarcie nowej bezp³atnej

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23, przy ul. 1. Pra-
skiego Pu³ku 8 w Weso³ej.

Budynek, który gruntownie wyremontowano dla jej potrzeb,
wczeœniej funkcjonowa³ jako komisariat policji. Trzeba przyznaæ,
¿e miejsce sprawia wra¿enie szczególnie przyjaznego. Wszêdzie
przyjemnie, czysto, kolorowo – chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e w³a-
œnie tak powinna wygl¹daæ ka¿da tego typu placówka. Sympatycz-
ne wnêtrza i otoczenie bêd¹ przecie¿ s³u¿yæ przede wszystkim naj-
m³odszym i co najwa¿niejsze – ich psychicznemu samopoczuciu
i osobistemu rozwojowi.

Na 150 metrach kw. ulokowano kilkanaœcie pomieszczeñ, w tym
gabinety specjalistów oraz sale terapii ruchowej i integracji senso-
rycznej. Celem poradni jest udzielanie dzieciom i m³odzie¿y pomo-
cy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy logopedycznej, po-
mocy w zakresie wyboru kierunku kszta³cenia i zawodu, jak rów-
nie¿ udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy zwi¹zanej z wy-
chowaniem i kszta³ceniem dzieci i m³odzie¿y. Poradnia ma wspo-
magaæ wychowawczo-edukacyjn¹ funkcjê rodziny i szko³y, a tak¿e
przeciwdzia³aæ uzale¿nieniom oraz zachowaniom dysfunkcyjnym
wœród najm³odszych z okolic Weso³ej i Rembertowa. 

Uroczystoœæ otwarcia odby³a siê w niezwykle mi³ej atmosferze.
Najwiêksza z tutejszych sal ledwo pomieœci³a wszystkich, którzy
zechcieli uczestniczyæ w wa¿nym dla placówki wydarzeniu. 

Poza przedstawicielami w³adz samorz¹dowych Weso³ej i Rem-
bertowa, przybyli tak¿e zastêpcy prezydenta m.st. Warszawy: zwi¹-
zany niegdyœ ze stanowiskiem burmistrza Weso³ej Jacek Wojcie-
chowicz, W³odzimierz Paszyñski, wiceprzewodnicz¹ca Rady m.st.
Warszawy Ligia Krajewska, dyrekcje szkó³ i przedszkoli z terenu
objêtego dzia³aniem poradni i wielu innych znamienitych goœci. 

Po powitaniu, przemowach i uroczystym przekazaniu kluczy
z r¹k burmistrza dzielnicy Weso³a Edwarda K³osa na rêce dyrektor
placówki – Anny Skibniewskiej - Kwiatkowskiej, nast¹pi³o po-
œwiêcenie budynku.

Dyrekcji oraz pracownikom poradni ¿yczymy, aby jak najlepiej
spe³nia³a swoj¹ wa¿n¹ rolê i skutecznie pomaga³a wszystkim, którzy
ze swoimi problemami trafi¹ w jej przyjazne progi. enigma

Po poradę do Wesołej
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W najbli¿szym czasie w Twoim ¿yciu mo¿e byæ
„w kratkê”. Z jednej strony mog¹ siê pojawiæ no-
we mo¿liwoœci i okazje np. zawodowe lub towa-
rzyskie, z drugiej jednak – coœ przeszkodzi Ci
z nich skorzystaæ. Masz wiêksze szanse odnieœæ
sukces na gruncie rodzinnym i towarzyskim ni¿
zawodowym. Pamiêtaj, ¿e s¹ sprawy, których nie
da siê przeliczyæ na pieni¹dze. 

BYK 22.04-21.05
Przyjazny czas na rozrywki i nawi¹zywanie no-
wych znajomoœci. Bêdziesz mia³ dar zjednywania
sobie sympatii. Nieoczekiwanie mo¿esz otrzy-
maæ pomyœln¹ wiadomoœæ. Twoje szare komórki
bêd¹ w znakomitej formie. Czas bêdzie sprzyja³
pracy umys³owej i dalszym podró¿om. Uwa¿aj
prowadz¹c samochód i zapinaj pasy! 

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Najbli¿sze dni mog¹ up³yn¹æ pod znakiem odra-
biania zaleg³oœci i wykonywania wczeœniejszych
zobowi¹zañ. Mo¿e bêdziesz pisaæ pracê dyplo-
mow¹ lub sp³acaæ zaci¹gniête d³ugi? Pozbywaj
siê starych spraw po kolei, stopniowo wykreœlaj¹c
z notesu te, które zosta³y za³atwione. Przy okazji
nie zapominaj o starych znajomych, bo chyba
warto podtrzymywaæ dobre relacje z przyjació³-
mi? 

RAK 22.06-22.07
To dobry czas na za³atwianie spraw urzêdowych.
Ale nie tylko, bo tak¿e podnoszenie kwalifikacji
zawodowych. Nie powinieneœ siê kurczowo trzy-
maæ przestarza³ych metod pracy, bo w koñcu
zdziwisz siê, ¿e wszyscy Ciê wyprzedzaj¹. Mo-
¿esz spróbowaæ myœleæ o nowych metodach
wspó³pracy i p³ynnym przep³ywie informacji, który
skutecznie wp³ynie na organizacjê pracy i sprawi,
¿e Twoje relacje z otoczeniem powinny ulec po-
prawie.

LEW 23.07-23.08
Mo¿esz prze¿ywaæ gor¹cy okres w pracy, za³a-
twiaæ skomplikowane sprawy urzêdowe lub przyj-
dzie Ci zaj¹æ siê swoim zdrowiem. Pomiêdzy To-
b¹ a osobami z Twojego otoczenia czêœciej mo-
¿e dochodziæ do konfliktów, có¿ nie bêdziesz te-
raz anio³em. Postaraj siê jednak spojrzeæ na
ewentualne przeszkody jak na szansê, by nau-
czyæ siê czegoœ nowego. Wyci¹gaj te¿ wnioski
z w³asnych b³êdów.

PANNA 24.08-23.09
Zdrowy rozs¹dek i twarda kalkulacja bêd¹ dla
Ciebie najlepszym doradc¹. Tempo ¿ycia bêdzie
zbyt szybkie, Twoje samopoczucie zaœ nieszcze-
gólnie dobre, ale zamiast marudziæ, trzeba siê

sprê¿yæ i nie pozwalaæ sobie na ¿adne zaniedba-
nie. Szczêœcie mo¿e dopisaæ Ci w mi³oœci albo
w finansach. W przysz³ym miesi¹cu bêdzie szan-
sa na odpoczynek.

WAGA 24.09-23.10
Zrobi siê romantycznie. Twój tajemniczy, niepo-
koj¹cy urok przybierze na sile, wiêc du¿o ³atwiej
bêdziesz nawi¹zywaæ znajomoœci. Ci z was,
którzy jeszcze s¹ do wziêcia, bez trudu znajd¹ in-
teresuj¹ce towarzystwo. Mo¿e to bêdzie ktoœ
spod znaku Raka lub Ryb? 

SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szych dniach nie powinieneœ kierowaæ
siê zasad¹, „co nagle to po diable”. Nie lubisz d³u-
go podejmowaæ decyzji, ale wiedz, ¿e teraz
nadmierny poœpiech jest niewskazany. Pamiêtaj
tak¿e, ¿e pomiêdzy pewnoœci¹ siebie a brawur¹
przebiega cienka granica, któr¹ ³atwo mo¿esz
przekroczyæ – nie traæ wiêc g³owy. 

STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿e rzucisz palenie, rozpoczniesz dietê odchu-
dzaj¹c¹, wybierzesz siê do lekarza ze swoimi do-
legliwoœciami? Masz szansê usamodzielniæ siê,
uniezale¿niæ, zacz¹æ postêpowaæ bardziej po
swojemu, a nie pod czyjeœ dyktando. Udana mo-
¿e byæ koñcówka miesi¹ca, nie zwlekaj wiêc z za-
³atwieniem trudnych spraw. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Humor mog¹ Ci poprawiæ zakupy, kupisz dro-
biazg, o którym zawsze marzy³eœ np. p³ytê z ulu-
bionymi nagraniami lub interesuj¹c¹ ksi¹¿kê. Mo-
¿e tak¿e ktoœ oka¿e Ci wiele ciep³ych uczuæ.
W sprawach zawodowych trzymaj siê wczeœniej-
szych ustaleñ, postaw na pracê zespo³ow¹ i p³yn-
ny przep³yw informacji. 

WODNIK 21.01-19.02
Nie powinieneœ mieæ powodów do narzekania.
Sympatyczne kontakty z otoczeniem mog¹ Ci po-
móc w awansowaniu lub ubiciu dobrego interesu.
Doskonale wyczujesz sytuacjê, a pomog¹ Ci dy-
plomacja i uœmiech. Przybêdzie te¿ gotówki. Jeœli
jesteœ sam – pozwól sobie na odrobinê szaleñ-
stwa – niezobowi¹zuj¹cy flirt mo¿e ewidentnie
poprawiæ Twoje samopoczucie.

RYBY 20.02-20.03
Zaci¹gniête kredyty, po¿yczki lub inne zobowi¹-
zania mog¹ spêdzaæ Ci sen z powiek, dlatego po-
za³atwiaj pilne sprawy, póki jeszcze czas. Najbli¿-
sza przysz³oœæ jawi siê w nieco jaœniejszych kolo-
rach. To, co jeszcze niedawno wydawa³o siê nie-
botycznym szczytem, oka¿e siê ³atwym do poko-
nania wzniesieniem, z którego w dodatku widaæ
znacznie ciekawszy kawa³ek œwiata. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 20/2010: „Bia³y jak wrona”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wy-
losowa³ p. Jerzy Marczewski z ul. Pu³awskiej. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Wa¿ne
do 26.11.br. 

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

DDllaa  ddoorroossłłyycchh  ii ddllaa  ddzziieeccii,,  ddllaa
zzddrroowwyycchh  ii pprrzzeezziięębbiioonnyycchh..  NNaa
rroozzggrrzzeewwkkęę!!

Czy warto rozgrzewać się
alkoholem? Co prawda rozsze−
rzając naczynia krwionośne
przynosi miłe uczucie ciepła,
lecz także − niekontrolowaną
jego utratę. 

Skutecznie rozgrzewają nas
napoje z dodatkiem imbiru: na
przykład do zaparzanej w eks−
presie kawy dodaj szczyptę
cynamonu, szczyptę imbiru,
kawałeczek (malutki) laski wa−
niliowej. Napar, który otrzy−
masz, jest niezwykle aroma−
tyczny i rozgrzewający! Na je−
sieni warto słodzić go miodem,
szczególnie gryczanym o wy−
razistym smaku lub lipowym.
Te same dodatki można za−
stosować do kubka kawy roz−
puszczalnej czy innej. Żeby
szybciej podziałało, można,
dodać do gotowej kawy kieli−
szeczek likieru czekoladowego.

Rozgrzewają także zioła, po−
magając przy przeziębieniu lub
zapobiegając mu, gdy przemar−
zniemy. Napar z lipy, owoców
róży, bzu czarnego, kory wierzby
czy sok malinowy. Przy katarze
− szałwia, rumianek, nagietek.
Nie zapominajmy o wspaniałej
po wychłodzeniu gorącej, gęstej
czekoladzie i o poczciwym, do−
mowym bulionie. Esencjonalny,
nietłusty, potrafi zdziałać cuda!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
No i po wykopkach! Nie zawsze doceniamy
smak œwie¿ych, jesiennych ziemniaków. Choæ
dobrze siê przechowuj¹, jednak z tygodnia na ty-
dzieñ nieuchronnie ich smak jest inny. Korzy-
stajmy wiêc!

✓✓ Ziemniaki Józi: pó³ kilograma chudego miêsa (wie-
przowina, wo³owina, indyk - co kto lubi) pokrój w niewielk¹ kostkê, skrop oliw¹,
cytryn¹ lub octem jab³kowym, dodaj troszkê czosnku i soli, odstaw na pó³ godzi-
ny. W tym czasie obierz i pokrój w kostkê du¿¹ cebulê lub - jeœli lubisz - dwie,
oraz dwie niewielkie oczyszczone papryki. Dla piêknego wygl¹du potrawy war-
to wzi¹æ jedn¹ czerwon¹ i jedn¹ ¿ó³t¹, ale to bez znaczenia dla smaku. Wybierz
5-6 dorodnych ziemniaków, obierz i pokrój w kostkê takiej wielkoœci, jak miêso.

Na g³êbokiej patelni rozgrzej nieco oliwy lub smalcu, szybko zrumieñ miêso
i dodaj cebulê z papryk¹. Gdy siê podsma¿y, wrzuæ ziemniaki i 1-3 ³y¿ki kon-
centratu pomidorowego, przesma¿ mieszaj¹c. Wówczas dolej tyle wody, by
ledwo przykry³a zawartoœæ patelni, wsyp 1-3 ³y¿eczki s³odkiej papryki, z¹bek
czosnku, pieprz i sól. Gdy za kwaœnie, dodaj odrobinê cukru. Przykryj i duœ do
miêkkoœci. Przed podaniem sypnij na wierzch sporo natki. 

✓✓ Zapiekanka Józi: pó³ kilo miêsa mielonego bardzo d³ugo i starannie (to
wa¿ne!) wyrób z jedn¹ start¹ cebul¹ (niewielk¹), z¹bkiem czosnku roztartym
z sol¹ na g³adko, pieprzem i odrobin¹ kminku. Gdy gotowe, przykryj i odstaw
je do lodówki na 5-6 godzin. 6-7 ziemniaków obierz i pokrój na grube plastry,
oprósz je sol¹ i odstaw. Garnek ¿aroodporny wysmaruj oliw¹ lub smalcem. Na
dnie u³ó¿ pojedyncz¹ warstwê ziemniaków, a na ka¿dym plastrze k³adŸ ufor-
mowany maleñki, bardzo p³aski kotlecik wielkoœci plastra, który przykrywasz
kolejnym plastrem ziemniaka itd. Ostatnia warstwa powinna byæ ziemniacza-
na. Wlej ca³y koncentrat pomidorowy zmieszany z wod¹ (ok. pó³torej do
dwóch szklanek), sol¹ i zio³ami - papryk¹, tymiankiem, czosnkiem, rozmary-
nem, bazyli¹ - co kto lubi. Przykryj naczynie i zapiekaj, a¿ ziemniaki zmiêkn¹.
Wówczas posyp wierzch tartym ¿ó³tym serem i zapiekaj odkryte jeszcze oko-
³o 15 - 20 minut. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
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ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Czy to nie dziwne? − zastanawia się gło−

śno mama. − Kiedy rano wstaję, jest 6.30. Za−
nim się obejrzę, w mgnieniu oka jest już 7.45!

− U mnie jest odwrotnie − mówi syn. − Pierw−
szą lekcję zaczynam o 8.00, ale kiedy po długiej półgodzi−
nie patrzę na zegarek, jest ledwie 8.10!

☺ ☺ ☺
− Moja żona jest nieugiętą feministką! − mówi świeżo upie−

czony mąż do kolegi.
− Nie martw się! Moja też była! Do czasu, gdy trzeba by−

ło wnieść na IX piętro paczki z częściami nowego regału,
a następnie solidnie go zmontować!

☺ ☺ ☺
− Dziadku − pyta wnuczek. − Czy to prawda, że pieniądze

szczęścia nie dają?
− Hm… − zamyśla się dziadek. − Ale przynajmniej pozwala−

ją, byś dzięki nim był wygodnie nieszczęśliwy!
☺ ☺ ☺

− Wiesz − mówi brunetka do blondynki − jestem za karą
śmierci.

− Ja też! Przestępca musi dostać solidną nauczkę na przy−
szłość! WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
DDzziieeńń  PPrrzzyyttuullaanniiaa  ttoo  2244  cczzeerrwwccaa,,  aa zzaappoocczząąttkkoowwaałł  ggoo  ww rrookkuu

22000044  JJuuaann  MMaannnn..  WWyysszzeeddłł  nnaa  jjeeddnnąą  zz aauussttrraalliijjsskkiicchh  uulliicc  ii ppoodd  ttrraannss−−
ppaarreenntteemm  „„DDaarrmmoowwee  pprrzzyyttuullaanniiee””  ddzziieelliiłł  ssiięę  zz iinnnnyymmii  ppoozzyyttyywwnnąą
eenneerrggiiąą  pprrzzyyttuullaajjąącc  kkaażżddeeggoo,,  kkttoo  mmiiaałł  nnaa  ttoo  oocchhoottęę..

Szybko znalazł w świecie licznych naśladowców, bo wielu z nas brakuje kogoś, do ko−
go można się serdecznie przytulić. Zwłaszcza, gdy na dworze ziąb… 

Oto krążący po internecie tekst o zaletach tej przyjemnej formy terapii: 
„Przytulanie jest zdrowe. Wspomaga system immunologiczny, utrzymuje w dobrym

zdrowiu, leczy depresje, redukuje stres, przywołuje sen, odmładza, orzeźwia, nie ma
skutków ubocznych. Jest całkowicie organiczne, naturalnie słodkie, nie zawiera pestycy−
dów, konserwantów ani sztucznych składników i jest w stu procentach odżywcze. Nie ma
części, które mogłyby się zużyć, ani baterii, które mogłyby się wyczerpać, nie wymaga
przeglądów. Niewiele energii zużywa, mnóstwo dostarcza, nie tuczy, nie podlega infla−
cji. Jest wolne od miesięcznych opłat, ubezpieczeń, nie jest narażone na kradzież, nie
podlega opodatkowaniu. Przytulam!” CCiieekkaawwsskkaa
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Sobotê 13 listopada, Cze-
s³aw Bielecki kandydat na pre-
zydenta Warszawy, spêdzi³
na spotkaniach z kupcami
i mieszkañcami prawo-
brze¿nej Warszawy.
Podczas konferencji
prasowej na Bazarze
Ró¿yckiego przedstawi³
swoje propozycje dla war-
szawskiego handlu. Na kolejne
spotkanie kandydat wybra³ siê
na Sask¹ Kêpê, do herbaciarni
„Gander's Tea Room”, gdzie

czekali na niego w ten deszczo-
wy dzieñ przedstawiciele sto-
warzyszeñ i towarzystw tej
dzielnicy. Rozmawiano g³ów-
nie o problemach zwi¹zanych
z kanalizacj¹, ochron¹ zabyt-
ków, infrastruktur¹ drogow¹
oraz Warszawskim Funduszu
Regulacji W³asnoœci. 

  
Wszystko wskazuje na to, ¿e

do marca przysz³ego roku
zwolnienia otrzyma prawie ca³a
za³oga FSO na warszawskim
¯eraniu czyli ponad 1800 osób.
Stosowne pismo wp³ynê³o ju¿

do dyrekcji zak³adu i do zwi¹z-
ków zawodowych. Planowe
zwolnienia grupowe i wrêcza-
nie wypowiedzeñ ma rozpocz¹æ
siê w listopadzie i potrwa do
marca przysz³ego roku. Pieni¹-
dze na odprawy maj¹ pocho-
dziæ z ewentualnej sprzeda¿y
gruntów. 110 ha, na których stoi
zak³ad, wyceniono na od 1 do 3
mld z³otych. Dok³adnie w 59.
rocznicê wyprodukowania
pierwszej Warszawy M20,

przed bram¹ ¿erañskiej FSO
odby³o siê nieformalne po¿e-
gnanie fabryki, która w lutym
2011 r. ma zakoñczyæ produk-
cjê samochodów. Na ¯eraniu

spotkali siê pracownicy, kon-
struktorzy oraz mi³oœnicy
„Kanciaków” i „Poldków”.

  
W œrodê 17 listopada kandy-

dat na Prezydenta Warszawy,
Wojciech Olejniczak oraz kan-
dydaci do Rady Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie spotkaj¹ siê z mie-
szkañcami Pragi Po³udnie.
Odwiedz¹ m.in. bazar przy
Universamie „Grochów” i Ba-
zar Szembeka.

  
3 listopada ratusz otworzy³

oferty w przetargu na wyko-
nawcê osiedla domów komu-
nalnych przy ul. Jagielloñskiej.
W 9 budynkach powstanie 339
lokali mieszkalnych. Do koñca
2010 roku na Pradze Pó³noc
miasto odda mieszkañcom
w sumie 410 nowych mieszkañ.
S¹ to pierwsze od blisko 70 lat
inwestycje w mieszkalnictwo
komunalne na tym terenie. 

  
6 i 7 listopada w CH War-

szawa Wileñska odby³y siê

„Praskie dni serca”, podczas
których ka¿dy zainteresowany

móg³ skorzystaæ z bezp³at-
nych badañ i konsultacji

lekarzy ze Szpitala
Praskiego. W sobotê
w specjalnym ambu-

lansie, ustawionym
przed g³ównym wej-

œciem do Centrum, odby³a
siê zbiórka krwi. Centrum
Handlowe Warszawa Wileñ-
ska wspólnie ze Szpitalem
Praskim zorganizowa³y impre-
zê promuj¹c¹ profilaktykê
chorób uk³adu kr¹¿enia. Ze
statystyk wynika, ¿e choroby

uk³adu kr¹¿enia oraz choroby
serca stanowi¹ g³ówn¹ przy-
czynê œmierci Polaków. Ryzy-
ko zawa³u serca dotyczy mi-
lionów osób. 9 mln Polaków
ma nadciœnienie, 16 mln -
nadwagê i oty³oœæ, 16 mln -
zbyt wysoki poziom choleste-
rolu, 2 mln cukrzycê, a ponad
10 mln pali papierosy. U tych
osób, ryzyko zawa³u roœnie
16-krotnie.

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 18.11. w godz. 9.00 – 18.00 – Miasto st. Warszawa,
Muzeum Warszawskiej Pragi Oddzia³ Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy wraz z Fundacj¹ Hereditas zapraszaj¹ na konfe-
rencjê: „Obecnoœæ – Spotkanie – Dialog o wielokulturowoœci
prawobrze¿nej Warszawy dawniej i wspó³czeœnie”, wstêp wolny;
19.11. godz.18.00 – Uroczysty Fina³ Konkursu „Praska Przystañ
S³owa”. Prezentacja twórczoœci uczestników konkursu w wyko-
naniu: Doroty Ryst, Joanny Pucis, wstêp wolny; 20.11. godz.
18.00 –„ Krajobrazy Kazimierza Szemiotha” – koncert piosenek
do tekstów Kazimierza Szemiotha oraz innych polskich poetów
XX wieku, wstêp wolny; 21. 11. godz. 18.00 – Gospel dla Bere-
niki – charytatywny koncert w wykonaniu zespo³u Soul Connec-
tion Gospel Group, wstêp 20 z³; 22.11. godz. 19.00 – 28. Miêdzy-
narodowy Festiwal Bardów OPPA – wyst¹pi¹ Zespó³ H’Ernest
oraz Tomasz Kordeusz z zespo³em, wstêp wolny; 24.11. godz.
17.00 – „Architektura zakonu cystersów” wyk³ad w ramach cy-
klu „Spotkania ze sztuk¹” przedstawi Katarzyna Rokosz, wstêp
wolny; godz. 17.00 – Wieczorek taneczny, wstêp 10 z³;
25.11.godz.18.00 – Wieczór poetycki Piotra Kupczaka z prezen-
tacj¹ „Poezji luster” i jego dwóch tomów: „Nieba otwarte”
i „Uko³ysz przeœnieniem”, wstêp wolny; godz. 19.00 – Kabaret
Filip z Konopi Filipa Borowskiego i jego goœcie, wstêp wolny;

Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 – 22.11. godz. 19.00
– „Ameryka wed³ug Latynosów - Peru i Ekwador” – Z cyklu
„Pomys³ na podró¿”, autorskie spotkanie z podró¿nikiem Stefa-
nem Czernieckim, wstêp wolny; 24.11. godz. 19.00 – „Nieznana
twarz marsza³ka Edwarda Rydza Œmig³ego” - multimedialne Fo-
rum Historyczne z udzia³em prof. dr hab. Wies³awa Jana Wysoc-
kiego. Konsultacja historyczna i prowadzenie Krzysztof Wysoc-
ki. Wspó³organizator Centrum Edukacji Kruk, wstêp wolny; 

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy ul.
Starzyñskiego 21 – 19.11. godz. 18.00 – Wystawa malarstwa i bi-
¿uterii ceramicznej Gra¿yny Bany oraz koncert w wykonaniu ak-
torki i wokalistki zespo³u De Su – Beaty Kacprzyk; 27.11. godz.
18.00 – Tango d’Amore. Recital Artura Gotza z zespo³em. W pro-
gramie piosenki podarowane artyœcie przez Zygmunta Konieczne-
go i Dariusza Rzontkowskiego, a tak¿e utwory m.in. Jerzego Sa-
tanowskiego, Wojciecha Waglewskiego, Marka Michalaka do
przewrotnych tekstów Agnieszki Osieckiej, Jana Wo³ka, Micha³a
Zab³ockiego, Marka Grechuty, Zbigniewa Ksi¹¿ka.

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 – 19.11. godz.10.30 – Fryderyk Chopin w romantycznym sa-
lonie. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci; 25.11. godz.
19.00 - Wikingowie w Ameryce. Pokaz slajdów i prelekcja Mar-
ka £asisza - kulturoznawcy cywilizacji staro¿ytnych; 26.11.
godz. 20.00 - Persona (Non) Grata. Spektakl z cyklu „Powrót
Kobry” przedstawi¹ aktorzy Teatru Hybrydy; 28.11. godz. 16.00
– Zagubieni Przyjaciele. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu
Teatru Dobrego Serca; 30.11. godz. 19.30 – Andrzejki. Wieczór
magii i czarów. Iloœæ miejsc ograniczona. Zaproszenia do odbio-
ru w ODT „Pogodna”, wstêp wolny;  

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

  
Katarzyna Munio, kandydat-

ka na Prezydenta Warszawy
z ramienia Warszawskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej
wraz z Konfederacj¹ Warszaw-
sk¹ i mieszkañcami warszaw-
skich spó³dzielni mieszkanio-
wych zaapelowa³a do Prezy-
dent Warszawy o natychmiasto-
we obni¿enie op³at za wieczy-
ste u¿ytkowanie gruntów. W ra-
tuszu z³o¿ono 8 tysiêcy podpi-
sów mieszkañców Warszawy,
domagaj¹cych siê obni¿enia
op³at.

  
Umowa podpisana 10 listopa-

da przez Jacka Koz³owskiego,
wojewodê mazowieckiego i
Adama Struzika, marsza³ka wo-
jewództwa mazowieckiego,
umo¿liwi dofinansowanie zaku-
pu nowoczesnych poci¹gów dla
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. Zast¹pi¹ one zdecydowan¹
wiêkszoœæ u¿ytkowanego obe-
cnie przez spó³kê przestarza³ego
taboru. Zgodnie z uchwa³¹ rz¹-
du, przewozy pasa¿erskie bêd¹
dofinansowywane przez szeœæ
lat – do 2015 roku. Œrodki po-
chodz¹ z dotacji celowej bud¿e-
tu pañstwa, przeznaczonej na
zakup i modernizacjê poja-
zdów szynowych w kraju.

  
Od 1 grudnia br. do 30 listopa-

da 2013 r. czêœæ terenu Placu
Defilad, w miejscu gdzie sta³a
hala KDT, zostanie udostêpnio-
na m.in. pod punkt informacyj-
ny oraz centralne biuro budowy
centralnego odcinka II linii me-
tra. Powierzchnia terenu obej-
muje 4505 m2. Zgodê na udo-
stêpnienie terenu wyda³ Zarz¹d
Terenów Publicznych. Budowa
centralnego odcinka II linii me-
tra jest najwa¿niejsz¹ inwestycj¹
w najbli¿szych latach, na któr¹
czeka Warszawa. Jest to naj-
wiêksza samorz¹dowa inwesty-

cja w Polsce. 6 km podziemnej
kolejki, przechodz¹cej m.in. pod
Wis³¹ bêdzie kosztowaæ 4,1 mld
z³, z czego 2,9 mld z³ pochodzi
z UE. Wiêcej informacji o me-
trze w infografice: http:// 4lata
prezydentury.um.warszawa.pl
/infografiki/metro

  
Jeszcze tylko do 15 grudnia

br. w³aœciciele psów i kotów,
którzy mieszkaj¹ na terenie
Warszawy mog¹ skorzystaæ
z mo¿liwoœci bezp³atnego za-
czipowania psa lub kota, w jed-
nej ze 112 wybranych lecznic
weterynaryjnych. Koszt zabiegu
pokrywa Urz¹d m.st. Warsza-
wy. W tym roku oznakowano
ju¿ prawie 10 tys. zwierz¹t. Spis
lecznic, w których mo¿na zaczi-
powaæ psa lub kota mo¿na zna-
leŸæ na stronie www.bip.war-
szawa.pl/bos. 

  
Kolegium Lekarzy Rodzin-

nych w Polsce wyrazi³o g³êbo-
kie zaniepokojenie treœci¹
i uzasadnieniem projektu usta-
wy o dzia³alnoœci leczniczej.
Ograniczenie opieki zdrowot-
nej do dzia³alnoœci leczniczej
prowadzonej jako dzia³alnoœæ
gospodarcza nie rozwi¹¿e,
a wrêcz nasili istniej¹ce proble-
my dostêpnoœci i kosztów
œwiadczeñ zdrowotnych, w tym
ci¹g³ej opieki medycznej.

  
9 listopada z udzia³em dyrek-

tora Szpitala Praskiego Paw³a
Obermeyera, w Zespole Szkó³
Nr 33 przy ul. Targowej 86
odby³a siê uroczystoœæ wrêcze-
nia honorowych ksi¹¿eczek
dawców krwi, w ramach 3 edy-
cji akcji „M³odzie¿ praskich
szkó³ ponadgimnazjalnych od-
daje krew na rzecz Szpitala Pra-
skiego”. Podczas uroczystoœci
wyst¹pi³ m³odzie¿owy Big
Band „Volta” z Zespo³u Szkó³
nr 74 w Warszawie. (ab)
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Cukrzyca wcale nie musi oznaczaæ koñca nor-
malnego ¿ycia i prowadziæ do groŸnych powi-
k³añ. Choæ to powa¿na choroba i nie wolno jej
lekcewa¿yæ, mo¿na z ni¹ skutecznie walczyæ.
Pod warunkiem, ¿e pacjent opanuje trudn¹ sztu-
kê samokontroli.

Zalecenia lekarza to zaledwie jedna czwarta sukcesu w leczeniu
choroby. Reszta zale¿y od pacjenta i jego silnej woli. Dlatego spe-
cjaliœci w dziedzinie diabetologii rozpoczêli kolejny program edu-
kacyjny, tym razem pod has³em „Kompas samokontroli w cukrzy-
cy”. Wszystko po to, by uœwiadomiæ pacjentom, jak wiele zale¿y
od ich nastawienia do choroby, odpowiedzialnoœci, determinacji
i silnej woli. Akcja jest skierowana nie tylko do cukrzyków, ale tak-
¿e tych, z którymi spotykaj¹ siê, na co dzieñ: ich rodzin, a tak¿e le-
karzy oraz pielêgniarek.

NASZE ZDROWIE W NASZYCH RÊKACH
- Tak naprawdê wszystko, co robi chory, ma wp³yw na poziom cu-

kru we krwi – przekonuje doc. Leszek Czupryniak (na zdjêciu), 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. – To od sa-
mego pacjenta, u którego zdiagnozowano cukrzycê, zale¿y dalszy

stan jego zdrowia: przez to, co je, jak czêsto uprawia sport albo czy
pali papierosy – dodaje doc. Czupryniak.

Opracowany przez lekarzy kompas to zbiór czterech prostych za-
sad, które wspólnie wp³ywaj¹ na postêpy w leczeniu cukrzycy. Naj-

wa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ pacjent mo¿e zrobiæ dla siebie, jest regular-
ny pomiar poziomu cukru we krwi – nawet 15 razy dziennie. War-
to pamiêtaæ te¿ o mierzeniu ciœnienia i sprawdzaniu poziomu cho-
lesterolu. ¯eby zahamowaæ postêp choroby trzeba oczywiœcie prze-
strzegaæ zaleceñ lekarza. Przede wszystkim przyjmowaæ zalecone
leki i absolutnie zrezygnowaæ z palenia papierosów! Ale na tym
walka z cukrzyc¹ siê nie koñczy. Równie wa¿ne s¹ odpowiednio
dobrana dieta i æwiczenia fizyczne. Z przymru¿eniem oka mo¿na
powiedzieæ, ¿e ka¿dy, kto choæ raz by³ na diecie wie jak wielki,
wrêcz syzyfowy jest to trud. W przypadku cukrzycy stawk¹ jest
jednak nasze zdrowie. Ostatnie badania dowiod³y, ¿e chorzy stosu-
j¹cy „kompas samokontroli” s¹ mniej nara¿eni na powik³ania i ¿y-
j¹ d³u¿ej ni¿ ci, którzy go ignoruj¹.

S£ODKA EPIDEMIA
Specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e w Polsce na cukrzycê choruje a¿ 2,5

mln osób. W ci¹gu najbli¿szych 10 lat liczba ta ma wzrosn¹æ do 4
mln. Niepokoj¹ce jest to, ¿e blisko 750 tys. osób nie wie, ¿e ma cu-
krzycê. Dlatego lekarze zalecaj¹, by raz na trzy lata zmierzyæ poziom
cukru we krwi, zw³aszcza po ukoñczeniu 45 roku ¿ycia. Pod opiek¹
specjalistów powinni byæ pacjenci z grupy podwy¿szonego ryzyka,
czyli m.in. osoby oty³e albo z rodzin, w których wystêpuje cukrzyca,
cierpi¹ce na nadciœnienie têtnicze, a tak¿e kobiety, które w ci¹¿y cho-
rowa³y na cukrzycê ci¹¿ow¹. Sk³oniæ do wizyty u lekarza powinny
te¿ nastêpuj¹ce objawy: ogólne os³abienie, wzmo¿one pragnienie,
czêste oddawanie moczu czy te¿ nawracaj¹ce zaka¿enia dróg moczo-
wych. Warto trzymaæ rêkê na pulsie, bo cukrzyca nie bez powodu na-
zywana jest epidemi¹ naszych czasów. Marta Maruna

KURS NA ZDROWIE

KONTROLUJ SWOJĄ CUKRZYCĘ
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Warto
powalczyć
dla Pragi

- Szpital Praski to Pañska praca, ale i pasja,
a tak¿e Ÿród³o nieustannych problemów. Wiê-
cej problemów, czy wiêcej powodów do saty-
sfakcji?

- Chyba jednak wiêcej satysfakcji. Uda³o siê
sporo. Uruchomiliœmy Oddzia³ Chirurgii Jednego
Dnia, gdzie realizowane s¹ zabiegi kardiochirur-
giczne, chirurgiczne, ortopedyczne oraz neuro-
chirurgiczne. W czerwcu tego roku szpital przy-
st¹pi³ do europejskiego projektu badawczego
nEUROPt – nieinwazyjnej techniki badania
mózgu po urazach. Stacja Dializ powróci³a do
Szpitala Praskiego. Uda³o siê zakoñczyæ budowê
pawilonu A-2, inwestycji o wartoœci blisko 91
mln z³, gdzie znajd¹ siê m.in. Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy, nowoczesny Zak³ad Diagnostyki
Obrazowej, Centralna Sterylizatornia i Laborato-
rium Analityczne, Centralny Blok Operacyjny
z Oddzia³em Pooperacyjnym i Oddzia³em Inten-

sywnej Terapii, a tak¿e Oddzia³ Chirurgii
z pododdzia³em chirurgii naczyniowej.

- To nie koniec zmian, ma Pan dalsze plany
zwi¹zane ze Szpitalem Praskim?

- Oczywiœcie, jeœli dane mi bêdzie pozostaæ dy-
rektorem placówki. Moja wizja szpitala siêga
znacznie dalej. Pierwsza kwestia to skomuniko-
wanie starej czêœci z nowym pawilonem A2, za
poœrednictwem ³¹cznika. Tam chcia³bym umie-
œciæ Centrum Toksykologii z komor¹ hiperba-
ryczn¹. Dziœ mamy w szpitalu jedynie pododdzia³
toksykologii, który obs³uguje ca³¹ stolicê i woje-
wództwa – mazowieckie i podlaskie. Jest koncep-
cja powstania Centrum Ratownictwa Medyczne-
go, choæby w kontekœcie zagro¿eñ terrorystycz-
nych i zagro¿eñ zwi¹zanych ze zbli¿aj¹cym siê
Euro 2012. Myœlê równie¿ o l¹dowisku dla heli-
kopterów usytuowanym na zapleczu Pomnika
Koœciuszkowców. Mam wizjê stworzenia bardzo
potrzebnych poradni - onkologicznej i kardiolo-
gicznej. Chcia³bym wygospodarowaæ miejsce na
kilkanaœcie ³ó¿ek psychiatrycznych i stworzyæ
Centrum Leczenia Uzale¿nieñ. Wspó³praca z 40
œwietnymi anestezjologami stwarza szansê zreali-
zowania koncepcji szpitala bez bólu. Mamy ju¿
poradniê leczenia bólu, chcia³bym by powsta³ od-
dzia³ leczenia bólu. Wszystkie te koncepcje s¹ re-
alistyczne i wykonalne, mam dla nich wsparcie
œwiata medycznego.

- Zasiadanie w Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, w konsekwencji wygrania wybo-
rów – tak widzi Pan swoj¹ najbli¿sz¹ przy-
sz³oœæ?

- Wszystko w rêkach szanownych wyborców.
Jestem pewien, ¿e spe³ni³bym oczekiwania
tych, którzy zechcieliby mnie obdarzyæ kredy-
tem zaufania. Gwarantuje to moje dotychczaso-
we doœwiadczenie. Od 1998 roku do dziœ by³em
i jestem radnym ró¿nych szczebli. Na szacow-
nym forum Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego chcê pokazaæ problemy Pragi Pó³noc -
dzielnicy, która wyraŸnie zaczê³a siê zmieniaæ,
ale do zrobienia wci¹¿ jest mnóstwo. Pracuj¹c
w Sejmiku Województwa Mazowieckiego bêdê
usilnie zabiega³ o zniwelowanie ró¿nic cywili-
zacyjnych, z jednoczesnym zachowaniem tego,
co dla Pragi specyficzne i najcenniejsze. £atwo
sobie wyobraziæ jak piêknie mog³yby wygl¹daæ
praskie kamienice – wystarczy przejœæ siê Z¹b-
kowsk¹ i popatrzeæ na zrewitalizowane budyn-
ki. Warto dla Pragi powalczyæ o wygodn¹ ko-
munikacjê publiczn¹, dobre drogi, szeroko po-
jêt¹ infrastrukturê, równy dostêp do edukacji
i kultury na najwy¿szym poziomie, dostêpn¹
dla wszystkich mieszkañców, nowoczesn¹ i do-
br¹ opiekê medyczn¹.

Rozmawiała Elżbieta Gutowska

Komitet Wyborczy SLD
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Pawe³ Obermeyer – 44-latek, cz³owiek o niezwy-
k³ej energii, wielki optymista. ¯ona – Agnieszka.
Córki – 17-letnia Marta i 15-letnia Aleksandra.
Dyrektor Szpitala Praskiego im. Przemienienia
Pañskiego. Kandyduje w wyborach do Sejmiku
Mazowieckiego, z pierwszego miejsca listy Soju-
szu Lewicy Demokratycznej.
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