
Nr 23 (620) ROK XXIV                ISSN 1231-7993          bezpłatny

Wrażeń od metra!

czytaj na str. 3

PRAGA POŁUDNIE
Symbol Niepodległości
czy groteska?         str. 2
MIESZKAŃCY
Tomasz Kot         str. 8
ROCZNICE

220. Rocznica Rzezi Pragi    
str. 9

Obchody 220. rocznicy Rzezi Pragi pa-
tronatem honorowym objął Prezydent RP 
Bronisław Komorowski i Jego Ekscelencja 
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej 
abp Henryk Hoser.

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
Uczą przyjaźni i życzliwości
 str 9
PRAGA PÓŁNOC
Na Pradze się dzieje   str. 12

Praga jest jedna 
dla wszystkich       str. 13

ZDROWIE
Wyższy standard 
dla małych pacjentów

str. 13

KALEJDOSKOP SPORTOWY
Piłka nożna moja miłość

str. 14
Zimowo na Narodowym 

str. 14
ROZMOWA Z PIOTREM GUZIAŁEM

Rządzić poprawnie to za mało 
- Warszawa zasługuje 
na więcej!              str. 15

W numerze:

WARSZAWA 12.11.2014 r.

WarszaWa potrzebuje naszych głosóW!

Nie wahajmy 
się!

Socjologowie wydawali się 
zaskoczeni, a ja się nawet nie 
zdziwiłem: aż 70 proc. Polaków 
uważa, że zbliżające się wybory 
samorządowe są naprawdę waż-
ne! No bo są!

Socjologowie przełożyli tę licz-
bę na ewentualną frekwencję  
i wyszło, że może być rekordowa. 
Oby! Wybieramy przecież ludzi, 
którzy będą za nas decydowali  
o najbardziej przyziemnych spra-
wach: remontach ulic, środkach 
na remonty kamienic komunal-
nych, parkach, chodnikach, bul-
warach nad Wisłą i komunikacji 
publicznej, o żłobkach, przedszko-
lach i szkołach. Tu nie może być 
skuchy, bo rządem i jego decy-
zjami zasłonić się nie da; to nasi 
radni decydować będą w jakim 
komforcie będziemy żyli na na-
szych osiedlach, w dzielnicach  
i mieście. Województwie też.

Na co dzień oczywiście zarzą-
dzać będą burmistrzowie, prezy-
denci i starostowie, jednak ramy 
ich działań, w postaci budżetów  
i udzielanych (lub nie) wotów 
zaufania określą radni. Jeśli zaj-
mą się sobą, tworzeniem koalicji 
dla koalicji, jeśli nie wykażą się 
odwagą i odpowiedzialnością 
zarazem, to będziemy mieszkali  
w byle jakim mieście i w byle ja-
kich dzielnicach.

Ja nie chcę bylejakości. Dlate-
go jak zawsze pójdę głosować. 
Mogę się srodze zawieść na mo-
ich kandydatach, ale nie będę 
sobie pluł w brodę, że rządzą mną 
osoby, na wybór których sam się 
pozbawiłem wpływu. Tyle mogę 
zrobić jako mieszkaniec i obywa-
tel. I nie zawaham się przy urnie 
ani na moment.

Tomasz Szymański

REKLAMA REKLAMA

W niedzielę 16 listopada br. wybieramy prezydenta m.st. Warszawy,  
radnych do rad dzielnicy, rady miasta i do sejmiku mazowieckiego. 

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00.

mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA



Zatrzymany z katalizatorami 
Policjanci z Pragi Południe 

zatrzymali podejrzewanego  
o kradzież… samochodowych 
katalizatorów. Mężczyzna  
o godz. 4.00 nad ranem sie-
dział w samochodzie. Na widok 
funkcjonariuszy zgasił światła  
i próbował się ukryć we wnę-
trzu swojego pojazdu. Policjan-
ci podjechali do mężczyzny  
i zapytali co tu robi, a ponieważ 
nie potrafił przekonująco wy-
tłumaczyć się, funkcjonariusze 
sprawdzili co ma w samocho-
dzie. Mundurowi znaleźli i za-
bezpieczyli cztery katalizatory, 
które najprawdopodobniej męż-
czyzna ukradł z zaparkowanych 
w pobliżu samochodów. W wy-
dziale mienia śledczy ustalili, że 
wcześniej ten sam zatrzymany 
mógł dopuścić się jeszcze pię-
ciu takich kradzieży. Łączna 
wartość strat wyniosła blisko 
trzydzieści tys. złotych.

15-latek rozbójnikiem 
15-latek podszedł na ulicy 

do małoletniego i zażądał od-
dania telefonu komórkowego. 
Gdy chłopak oddał telefon i po 
chwili poprosił o jego zwrot 
usłyszał od napastnika, że „do-
stać to może po buzi”. Zawia-
domieni policjanci z Targówka 
odnaleźli sprawcę. 15-latek ma 
na sumieniu prawdopodobnie 
więcej przestępstw. Został za-
trzymany i osadzony w ognisku 
opiekuńczo-wychowawczym,  
a jego działalnością zajmie się 
sąd rodzinny.

Zarzuty za kradzież 
z włamaniem do siłowni
Dwa miesiące temu do 

komendy przy ul. Grenadie-
rów wpłynęło zawiadomienie 
o kradzieży z włamaniem do 
siłowni. Właściciel oszacował 

straty na kwotę tysiąca złotych. 
Funkcjonariusze operacyjnie 
pozyskiwali informacje i do-
konywali sprawdzeń. Dzięki 
temu wytypowali prawdopo-
dobnych sprawców. Zatrzymali 
44-letniego Marka W., godzi-
nę później w ich ręce wpadł  
21-letni Tomasz M. Obaj męż-
czyźni trafili do policyjnych cel. 
Był jeszcze trzeci sprawca - na-
stolatek. 15-letniego Maćka dzień 
później zatrzymali policjanci  
z wydziału nieletnich i patologii. 
Zajmie się nim sąd rodzinny. Na 
podstawie zgromadzonych do-
wodów zatrzymani usłyszeli za-
rzuty kradzieży z włamaniem. 

Okradziony w barze 
Śródmiejscy policjanci za-

trzymali 30-latkę podejrzaną  
o kradzież. Mężczyzna zapro-
sił dopiero co poznaną kobietę 
do baru, gdzie wspólnie pili 
alkohol. Kiedy pokrzywdzo-
ny na chwilę wyszedł, Agata 
M. wyciągnęła mu z kieszeni 
kurtki portfel i telefon, po czym 
uciekła. Mężczyzna dogonił 
kobietę i próbował odzyskać 
swą własność. Na kłócącą się 
parę natknął się przejeżdżający 
patrol policjantów. Kobieta zo-
stała zatrzymana i przesłuchana,  
a całą sprawą zajmie się sąd.

Nielegalne papierosy
Policjanci zajmujący się 

przestępczością gospodarczą 
podczas kontroli jednego z tar-
gowisk dotarli do dwóch osób, 
które handlowały papierosami 
bez polskiej akcyzy. Dwóch 
obywateli Armenii miało  
w sumie 170 paczek papiero-
sów. Mężczyźni odpowiedzą za 
popełnienie wykroczeń karno-
skarbowych.

toms
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KronIKa poLIcyjna

- Jak pan, jako burmistrz 
i mieszkaniec, zapatruje się 
na pomysł właściciela „po-
zostałości „Jarmarku Euro-
pa”?

- Pomysł jest bardzo kon-
trowersyjny. Owszem, w pew-
nym historycznym momencie, 
„Jarmark Europa” i pobliskie 
targowiska, bo targowisko 
przy Zamoyskiego nie było 
częścią „Jarmarku Eu-
ropa”, spełniły swoje 
znaczenie – był takim 
inkubatorem polskiej 
przedsiębiorczości. I to 
było zasadne jeszcze 
w latach 90. ubiegłego 
wieku, ale wydaje mi 
się, że trwanie takiego 
bazaru, w takiej formie, 
jak jest, zupełnie nie 
przystaje do obecnej 
rzeczywistości, do są-
siedztwa nowoczesnego 
Stadionu Narodowego  
i uruchamianej niedługo 
stacji metra.

- I dlatego, jak nie-
którzy twierdzą, chce 
pan zlikwidować ten 
bazar?

- Nie, nie, takie stwierdze-
nie jest przekłamaniem i mani-
pulacją. Pan pytał co ja sądzę o 
pomyśle, który miałby zapew-
nić temu targowisku prawną 
ochronę, na tyle silną żeby 
mogło trwać, w niezmienionej 
formie, przez kolejne kilka-
dziesiąt lat. I na to pytanie panu 
odpowiedziałem. Natomiast 
jeśli chodzi o likwidację tego 

bazarku, to muszę zaznaczyć 
i podkreślić, że to jest proces, 
który odbywa się całkowicie 
poza kompetencjami władz 
dzielnicy. Pan Rusinowicz ma 
nakaz zlikwidowania bazarku 
nie wydany przeze mnie, nie 
przez burmistrza dzielnicy, 
ani nawet władze Warszawy, 
ale przez urząd państwowy – 
przez służbę jaką jest nadzór 

budowlany.
- Pan Rusinowicz, także  

w rozmowie ze mną, nie 
ukrywał, że wszelkie stojące 
na bazarku obiekty są usta-
wione nielegalnie…

- Bo tak jest. Są ustawione 
bez pozwolenia i niezgodnie  
z planem przestrzennego za-
gospodarowania. Ale wła-
ściciel tego terenu, któremu 

nikt nie odmawia prawa wła-
sności, wykorzystał wszelkie 
możliwe sposoby, aby usank-
cjonować swoją działalność, 
łącznie z Naczelnym Sądem 
Administracyjnym. Jednak na 
każdym etapie postępowania, 
przed organami niezależnymi 
od władz samorządowych, 
otrzymywał niekorzystne dla 
siebie decyzje.

- Dlaczego panie burmi-
strzu tak bardzo pan pod-
kreśla, że całe postępowanie 
i ewentualna likwidacja tego 
bazarku dzieje się „poza or-
ganami samorządowymi”?

- Bo czuję się dość brutal-
nie i niesłusznie zaatakowany 
przez właściciela targowiska. 
I to w dość wrażliwym czasie 
kampanii samorządowej. Kil-

ka dni temu otrzymałem maila 
od pana Rusinowicza, w któ-
rym zarzuca mi milczenie w tej 
sprawie, zapowiada rozbiórkę 
bazarku i rozdawanie ulotek,  
z których wynika, że to ja je-
stem odpowiedzialny za taki 
stan rzeczy. Wcześniej zaś, pod 
koniec października, w innym 
mailu, pan Rusinowicz mnie 
ostrzegał, że jak zacznie roz-

biórkę, to sprawą zajmą 
się media. Pozwoli pan, 
panie redaktorze, że za-
cytuję: „Wzbudzi to za-
interesowanie mediów 
i z pewnością przełoży 
się na pańską kampa-
nię wyborczą. Lojalnie 
uprzedzam, że nie będę 
pana oszczędzał…”

- To prawie brzmi, 
jak szantaż… Dziwię 
się, bo muszę przy-
znać, że z panem Ru-
sinowiczem rozma-
wiało mi się bardzo 
sympatycznie, choć, 
jako warszawiak nie 
podzielam jego poglą-
du, że to targowisko 
powinno zostać zacho-

wane, jako pomnik.
- Mówiąc szczerze, to dla 

mnie przyrównywanie tego 
targowiska do wartości Muru 
Berlińskiego, placu Dżam-
maa al-Fina w Marrakeszu, 
czy murów starego Krakowa, 
brzmi trochę groteskowo…

Rozmawiał: 
Adam Rosiński

Od kilku miesięcy pan Tomasz Rusinowicz, właściciel terenu, na którym znajduje się targowisko przy ul. Zamoyskiego, 
stara się o wpisanie tego bazarku na Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Uważa, że to targowisko może być 
pomnikiem przemian ustrojowych, pomnikiem odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tym razem „Mieszkaniec”, 
który już kilkukrotnie pisał na ten temat rozmawia o sprawie z Tomaszem Kucharskim, burmistrzem Pragi-Południe. 

symbol niepodległości, czy groteska?
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Z wielkiej sceny ustawionej 
na placu Wileńskim dobiegały 
dźwięki różnego rodzaju piose-
nek i przyśpiewek. Z ustawio-
nych na placu kramów kusiły 
wyglądem smakowite, regio-
nalne specjały – wędliny, sery, 
pieczywa i miody. W powie-
trzu unosił się zapach flaków 
po warszawsku, pyz praskich  
i grzanego wina…

W niedzielę, 9 listopada, 
został tutaj zorganizowany 
„Praski Targ”. Impreza, któ-
ra towarzyszyła otwarciu dla 
zwiedzających nowych stacji 
drugiej linii metra, przyciągała 
mieszkańców przez cały dzień. 
Dla każdego atrakcji było co 
niemiara. Królowały oczywi-
ście praskie klimaty. Impreza 
odbyła się pod patronatem 

„Mieszkańca”.
 A co o nowych stacjach 

drugiej linii metra sądzą jego 
przyszli użytkownicy? O to 
„Mieszkaniec” pytał mieszkań-
ców…

Stacja „Dworzec Wileń-
ski” – młoda para z dziec-
kiem w wózku spaceruje po 
peronie:

- Poruszanie się z wózkiem 
nie sprawiło nam tutaj pro-
blemów. Jest bardzo dobrze. 
Panowie w jaskrawych kami-
zelkach pokazali nam co i jak. 
Skorzystaliśmy też z windy. Ta 
stacja jest bardzo przyjazna, 
także „wózkowiczom”, a do 
tego bardzo ładna i kolorowa. 
Podoba nam się.

Michał i Monika z Hanią  
z Pragi-Północ

Stacja „Dworzec Wileń-
ski” – młody wolontariusz 
przy wyjściu ze stacji oferu-
je pomoc kobiecie we wnie-
sieniu po schodach wózka  
z dzieckiem:

- Zwiedzający najczęściej 
pytają o dwie rzeczy – gdzie 
jest działająca winda i które 
wyjście prowadzi prosto do 
„Carrefour’a”. A jeśli chodzi o 
uwagi, to zgłaszają, że przy tym 
wyjściu bardzo brakuje rucho-
mych schodów.

Wolontariusz z Rembertowa
Stacja „Stadion Naro-

dowy” – starszy mężczyzna  
z dzieckiem na ręku zjeżdża 
ruchomymi schodami:

- Chcieliśmy zobaczyć, jak 
to wygląda i powiem szcze-
rze, że rewelacyjnie! Zupełnie 
inaczej niż stacje pierwszej li-
nii metra. Tu jest przejrzyście  
i bardziej widno. A przyjechali-
śmy tutaj z wnusiem samocho-
dem. Nie było problemu z za-
parkowaniem, bo stanąłem na 
takim parkingu przy Targowej. 

Ale jak otworzą Metro, to może 
być makabra, bo kierowcy  
z dalszych części miasta będą 
rano przyjeżdżali i zostawiali 
samochody, aby przesiąść się 
do metra. My już taki problem 
mamy na Saskiej Kępie...

Mieczysław Gruell  
z wnuczkiem Arturem  

z ul. Paryskiej

Stacja „Nowy Świat – 
Uniwersytet” – młoda mama 
z kilkuletnim dzieckiem siedzi 
na peronie na zabezpieczonej 
kartonami ławeczce:

- Korzystam z metra, ale 
zazwyczaj nie siadam na ła-
weczkach. Teraz odpoczywamy  
z synkiem, bo to już czwarta 
stacja, którą zwiedzamy od po-
nad trzech godzin. A na ławecz-
ce siedzi się dobrze i wygodnie. 
Najmniej na tej stacji podoba 
mi się kolorystyka. Po prostu nie 
lubię fioletu (śmiech). Bardziej 
mi się podobała stacja „Rondo 
ONZ”, a najbardziej, pod tym 
kątem, niebieska „Wileńska”. 
Tam była najciekawsza kolory-
styka, prawda Bartuś?

- Tak, a mnie się podobało, 
jak schodami tak jechaliśmy 
cztery piętra w dół. To była faj-
na zabawa…

Agnieszka z Bartkiem  
z Kamionka

Stacja „Dworzec Wileń-
ski” – rodzice z dorosłym 
synem fotografują się przed 
podświetlonym kasetonem z 
napisem „Witamy pasażerów 
drugiej linii Metra!”:

- To pierwsza stacja, któ-
rą dzisiaj zwiedzamy. Wyglą-
da bardzo ładnie, ale szkoda,  
że metro jeszcze nie funkcjonu-
je. Stacja jest przestronna, ja-
sna i różni się od tych z pierw-
szej linii metra. Natomiast, 

informacja przy wejściu jest 
dość słaba – napisy ‘Tram”, 
„M 2” zbyt mało mówią – mi-
nie trochę czasu zanim czło-
wiek się zorientuje. Po prostu 
brak prostego napisu „Wejście 
do Metra”. Ale tak to nam się 
podoba i czekamy aż będą od-
nogi na Gocław. Bo przecież 
będą, prawda..?

Rodzina Państwa  
Kościńskich z Grochowa  

Południowego

Stacja „Świętokrzyska” – 
młody mężczyzna z inwalidz-
ką laską wchodzi do windy:

-  Trzeba było najpierw uru-
chomić tę linię, a potem dopie-
ro wpuścić ludzi. To mi się nie 
podoba, ale poza tym wszystko 
jest OK. Jestem całkowicie nie-
widomy, ale poruszam się dość 
łatwo dzięki tym „wózkom” 
(frezy w nawierzchni), które są 
w podłodze. To jest najlepszy 
pomysł. W windzie są komuni-
katy słowne, tylko trochę ciche. 
Metalowe tabliczki informacyj-
ne pisane alfabetem Braille’a 
bardzo pomagają mi zorien-
tować się gdzie jestem. Zasko-
czyła mnie bardzo duża różnica 
poziomu pomiędzy nową linią, 
a starą linią metra. To czuć 
dopiero, jak się jedzie windą.  
A teraz idę na łącznik pomiędzy 

liniami…
Jakub z Mokotowa

Stacja „Świętokrzyska” 
– dwie dziewczyny zjeżdżają 
schodami i głośno porównują 
je do tych z metra moskiew-
skiego

- Schody u nas są dużo krót-
sze i prędkość o wiele mniejsza. 
To dzisiaj nasza druga zwie-
dzana stacja. Byłyśmy już na 
„Nowym Świecie”. Ja jestem 
zaskoczona grafiką na pero-
nach, tymi napisami i kolorami. 
Ale ogólnie jest dobrze. 

- A mnie nie zaskoczyło, 
bo oglądałam wcześniej w in-
ternecie zdjęcia i wizualizację. 
Wiedziałam, czego się spodzie-
wać i nie zawiodłam się.

Kinga Kordasz z Mysiadła 
i Ola Kończak z Woli

Stacja „Stadion Naro-
dowy” – tuż przed końcem 
zwiedzania starsza pani 
fotografuje podświetlone 
wejście do metra:

- Bardzo mi się podoba. 
Szczególnie to, że już jest zro-
bione miejsce na odnogę do 
trzeciej linii. Może w przyszłym 
roku zaczną budowę metra na 
Gocław?

Marta z Grochowa 

(ar)

Na placu Wileńskim przez całą ostatnią niedzielę odbywał 
się „Praski Targ”. Właśnie z tego miejsca wielu mieszkań-
ców rozpoczynało zwiedzanie stacji drugiej linii metra…

Wrażeń od metra!
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zaproszenIa dLa mIeszKańcóWz mIasta

PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
Czy istnieje definicja pożyczki pieniężnej? Czy taka umowa pożyczki musi być zawarta 

na piśmie? 
Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowią-

zuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się 
zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Istotą zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki jest prze-
niesienie własności przedmiotu pożyczki z pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę i odwrotnie przy 
zwrocie pożyczki, przy czym przedmiotem zwrotu musi być ta sama ilość pieniędzy. 

Dla ważności umowy pożyczki nie jest wymagana szczególna forma. Jednakże umowa po-
życzki, której wartość jest wyższa niż 500 złotych, powinna być, dla celów dowodowych, stwier-
dzona pismem. Konsekwencją niedochowania tej formy są ograniczenia dowodowe podczas 
ewentualnego postępowania sądowego, w tym niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu ze 
świadków lub z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy. Ograniczenie to nie obowiązuje w 
następujących sytuacjach: po pierwsze, gdy obie strony zgodzą się na przeprowadzenie tych do-
wodów, po drugie, w sytuacji, w której konsument żąda przeprowadzenia dowodów ze świadków 
lub zeznań stron w sporze z przedsiębiorcą, po trzecie, kiedy fakt dokonania czynności uprawdo-
podobniono na piśmie, po czwarte, gdy obydwie strony nie są przedsiębiorcami.

Czy dający pożyczkę może odmówić wydania pieniędzy po zawarciu umowy? 
Tak, lecz pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 721 Kodeksu cywilnego dający pożyczkę 

może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest 
wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługu-
je dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej 
strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Z powyższego należy wywnioskować, 
że pożyczkodawca może odstąpić od umowy w szczególności wtedy, gdy stan majątkowy 
biorącego pożyczkę uległ pogorszeniu już po zawarciu umowy. W przypadku sporu, ciężar 
dowodu tych okoliczności spoczywa na pożyczkodawcy, natomiast pożyczkobiorcę obciąża 
dowód istnienia przesłanek wyłączających uprawnienie dającego pożyczkę, tzn. wykazanie, że 
wierzyciel znał w czasie zawierania umowy jego stan majątkowy lub, gdy z łatwością mógł się 
o nim dowiedzieć.

Jaki jest termin na zwrot pożyczki? Czy przepisy przewidują jakieś terminy w tym 
zakresie?

Strony mogą ustalić termin zwrotu pożyczki w umowie. W tej sytuacji, obowiązkiem po-
życzkobiorcy jest, z chwilą upływu tego terminu, zwrot przedmiotu pożyczki, czyli określonej 
ilości pieniędzy. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie został oznaczony, dłużnik obowiązany jest 

zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy 
przez dającego pożyczkę (art. 723 Kodeksu cywilnego).

Czy od umowy pożyczki pieniędzy należy odprowadzić  
podatek?

Tak. Zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, 
umowa pożyczki pieniędzy podlega opodatkowaniu. Stawka podatku 
wynosi 2%. Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa na bio-
rącym pożyczkę, a podstawę opodatkowania stanowi kwota udzielo-
nej pożyczki.

4 listopada br., Centrum Komunikacji 
z mieszkańcami „Warszawa 19115” 
obchodziło pierwszy rok swojej 
działalności. Przez ten czas rozma-
wiano z mieszkańcami 22 tys. godzin 
i przyjęto 300 tys. spraw. Oprócz po-
łączeń telefonicznych, uruchomiono 
również stronę internetową, a nawet 
mobilną aplikację dzięki czemu 
sprawę zgłosić można przez portal, 
czat lub e-mail bez potrzeby wycho-
dzenia z domu. – Centrum „Warsza-
wa 19115” to dla mieszkańców duże 
ułatwienie i uproszczenie kontaktu  
z administracją. Dla nas to wiedza  
o potrzebach mieszkańców, która 
daje nam możliwość reagowania na 
zgłaszane problemy i podejmowa-
nia odpowiednich decyzji – mówiła  
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezy-
dent Warszawy. Centrum komunikacji  
z mieszkańcami „Warszawa 19115” 
pracuje 24 godziny na dobę przez 
siedem dni w tygodniu.

* * *
W sobotę 25 października podczas 
Wielkiej Gali Warszawskiej Izby 
Przedsiębiorców wręczono nagro-
dy w konkursie WIKTORIA Znak 
Jakości Przedsiębiorców 2014 – 
Manager Roku. Jednym z nagro-
dzonych laureatów został Mirosław 
Sztyber, prezes Centrum Handlowe-
go „Szembeka”. Gratulujemy!

* * *
Równą nawierzchnię zyskała część 
alei obwodnicowej we wschodniej 

części parku Skaryszewskiego. Pra-
ce na zlecenie Zarządu Oczyszczania 
Miasta zrealizowała firma AG-Com-
plex Sp. z o. o. Remont nawierzchni 
kosztował 125 tys. zł i objął 1,2 tys. 
m kw. Remonty kolejnych fragmen-
tów alej parku Skaryszewskiego uza-
leżnione są od dostępności środków 
finansowych. 

* * *
Warszawska Rada Seniorów, peł-
niąca funkcję doradczą i nadzorczą 
nad realizacją działań programu  
„Warszawa przyjazna seniorom”, 
rozpoczęła swoją pracę. Jej pierw-
sze spotkanie odbyło się 4 listopada  
w stołecznym ratuszu. 

W skład Warszawskiej Rady Se-
niorów, powołanej 20 października, 
przez prezydent Hannę Gronkiewi-
cz-Waltz, wchodzą przedstawiciele 
różnych środowisk: Prezydenta 
m.st. Warszawy (Ewa Kozdroń), 
Rady m.st. Warszawy (Olga Johann, 
Anna Nehrebecka-Byczewska, Mi-
chał Szymborski), Komisji Dialogu 
Społecznego ds. Osób Starszych 
i Kombatantów (Maria Lehman, 
Zdzisław Czerwiński) oraz Komisji 
Dialogu Społecznego ds. Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku (Maria  

Godlewska, Stanisław Trzmiel). 
* * *

5 listopada br. Zarząd Dom Deve-
lopment S.A. oraz zarząd Dzielnicy 
Targówek dokonali uroczystego 
otwarcia ulicy Wiernej, centralnie 
położonej arterii osiedla Wilno, w 
całości sfinansowanej ze środków 
Spółki. Koszt inwestycji wyniósł 
19,3 mln zł. Dom Development wy-
konał budowę nowej ulicy Wiernej 
wraz z pętlą autobusową w rejonie 
przystanku kolejowego Warszawa 
Zacisze-Wilno oraz przebudowę 
skrzyżowania z ulicą Swojską, wraz 
z pełnym oświetleniem całości oraz 
pięcioma przystankami autobuso-
wymi. Przebudowano również sieć 
cieplną, umieszczając ją pod ziemią, 
oraz wybudowano komorę ciepłow-
niczą, a także wykonano podziemne 
sieci wodno-kanalizacyjne oraz tele-
techniczne. Inwestycja obejmowała 
również budowę zbiorników reten-
cyjnych, oczyszczalni i pompowni 
wód deszczowych dla całego rejonu 
osiedla Wilno. 

* * *
Kwatera Ł I Cmentarza Wojskowe-
go na Powązkach została wpisana 
do ewidencji grobów i cmentarzy 
wojennych przez wojewodę mazo-
wieckiego. Jej teren jest w związku 
z tym prawnie chroniony. Miejsce 
ma docelowo zostać upamiętnione 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa pomnikiem – mauzo-
leum. Bliscy pochowanych w dwóch 
grobach rodzinnych na tym obszarze 
wykazali wielką wyrozumiałość  
i chęć współpracy wierząc, że po-
wstanie mauzoleum upamiętniające 
wszystkie ofiary zbrodni komuni-
stycznych pochowanych na „Łącz-
ce”. W województwie mazowiec-
kim znajduje się około 1300 grobów 
i cmentarzy wojennych (cmentarze, 

kwatery, mogiły zbiorowe i indywi-
dualne) – najwięcej w Polsce. 

* * *
28 października władze wojewódz-
twa podpisały z Bankiem Polska 
Kasa Opieki S.A. oraz Spółką ,,Ma-
zowiecki Szpital Wojewódzki Drew-
nica” Sp. z o.o. umowę wsparcia. Jest 
to zamknięcie montażu finansowego 
i jednocześnie zielone światło do roz-
poczęcia jednej z najważniejszych 
i największych inwestycji dotyczą-
cych lecznictwa psychiatrycznego. 
Już w 2017 r. pacjenci przeniosą się 
z XIX-wiecznych pawilonów do no-
woczesnego i bezpiecznego szpitala. 
Wartość kosztorysowa inwestycji to 
około 177 mln zł. Środki będą po-
chodzić z emisji obligacji. 

Projektowany szpital usytuowany 
będzie w bardzo zielonej okolicy, 
otaczać go będzie duży ogród z alej-
kami spacerowymi i altankami.

* * *
Multimedialne ekrany dotykowe, 
stanowiska odsłuchowe, wirtualny 
prezenter, salka kinowo-konferen-
cyjna, przestrzeń wystawiennicza, 
punkt informacji turystycznej z info-
kioskiem – tak wygląda Centrum In-
formacji Turystyczno-Historycznej 
w Ossowie, które będzie dostępne 
dla gości od 15 listopada br. Istotnym 
punktem programu wizyty w CITH 
będzie seans filmu „Zwycięstwo 
1920”. W  filmie wypowiadają się 
wybitni profesorowie, mieszkańcy 
Ossowa, rodzina ks. Skorupki. Ich 
wypowiedzi wzbogacone są o uni-
kalne materiały archiwalne, atrak-
cyjne animacje i dynamiczne, insce-
nizowane sceny batalistyczne. CITH 
znajduje się przy ul. Matarewicza 
148, przy Zespole Szkół w Ossowie, 
wstęp bezpłatny. Budowa Centrum 
jest wstępem do powstania Muzeum 
poświęconego Bitwie Warszawskiej. 

* * *
W dwóch ursynowskich gimnazjach 
ponad 300 uczniów i nauczycieli 
otrzymało tablety z szybkim Inter-
netem LTE i dostępem do zasobów 
edukacyjnych. Wszystko za sprawą 
uruchomienia pilotażowego progra-
mu multimedialnej platformy edu-
kacyjnej eTornister. W inauguracji 
projektu wziął udział Piotr Guział, 
burmistrz Ursynowa i kandydat na 
prezydenta Warszawy. Powstały pro-
jekt jest pierwszym tego typu.

(ab) (dm) (um) (pap) (wm)

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe ul. Podskarbińska 
2 – 12.11. godz. 17.00 – Z cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Ma-
lowidła odkryte w piaskach pustyni. Zaproszenie do Galerii Faras”. Wy-
kład przedstawi Edyta Rubka-Kostyra, wstęp wolny; godz. 18.00 – „Po-
ezja i muzyka dzisiejszych Polaków na Litwie”. Spotkanie literackie w 
ramach Międzynarodowego Dnia Poezji. Wystąpi m.in. zespół „Wilia”: 
Elena Galina, Inga Gulbicka. Spotkanie poprowadzi Jan Zdzisław Brud-
nicki, wstęp wolny; 15.11. godz. 18.00 – Wieczór z kulturą żydowską. 
W programie: Projekcja filmu „Twarze nieistniejącego miasta”, 2013, 
24 min. „Pieśni żydowskiego Polesia”. Wykonawcy: Olga Mieleszczuk 
– wokal, Marta Maślanka – cymbały, Gosia Szarlik-Woźniak – skrzyp-
ce, Robert Lipka – akordeon, Michał Woźniak – kontrabas. Koncert 
przywołuje zapomniane pieśni z tradycji żydowskiej Polesia, głownie w 
Jidysz. Wstęp za zaproszeniami do odbioru w CPK od 3.11; 16.11. godz. 
12.00 – „Plastuś” – spektakl dla dzieci w wykonaniu „Teatru Wariacja”. 
„Plastuś” to bajka Marii Kownackiej o małym, plastelinowym ludziku, 
który mieszka w piórniku pewnej bardzo miłej dziewczynki. Plastuś 
uczestniczy w życiu piórnikowych przyjaciół: gumki do ścierania, ołów-
ka, linijki i innych. Przeżywa razem ze swoją panią, pierwszoklasistką, 
pierwsze dni w szkole, w pierwszej klasie. Wstęp 5 zł; godz. 17.00 – Dla 
uczczenia Pamięci Powstania Warszawskiego i Święta Niepodległości – 
koncert w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych Aliny Krze-
mińskiej, wstęp wolny; 17.11. godz.19.00 – Promocja książki „Widok  
z dachu” Sławomira Rogowskiego. „Widok z dachu” to wędrówka przez 
Warszawę, której oblicze przez lata zmieniały przełomowe wydarzenia i 
transformacja. To opowieść o ludziach, którzy ukształtowali stolicę – jej 
mieszkańcach i tych, którzy szukali i szukają tu szansy na lepsze życie. 
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 13.11. godz. 
17.00-20.00 – Wieczorek taneczny. Prowadzenie: DJ Marcel. Wstęp 
5 zł; 14.11. godz. 10.00-12.00 – Piątek z grami planszowymi i karta-
mi. Wstęp wolny; 17.11. godz. 12.00-13.00 – „Siedem kobiet w róż-
nym wieku”, 1978 r.;. reż. K. Kieślowski. Dyskusyjny Klub Filmo-
wy. Wstęp wolny; godz. 18.00-19.00 – Salon Kulturalny. Franciszek 
Pieczka – polski aktor teatralny i filmowy. Wstęp 10 zł (przedsprze-
daż biletów od 1 listopada); 20.11. godz. 12.00-13.00 – Za lwowską 
rogatką. Od Snopkowa i Persenkówki do Nawarii i Pustomyt. Spotka-
nie w ramach cyklu „Kresy dalekie i bliskie” poświęcone dziedzictwu 
kulturowemu i historycznemu Ziem Wschodnim I i II Rzeczypospo-
litej. Wstęp wolny. Kawiarenka „Osiemnastka” zaprasza od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00-18.00;
n Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 –-17.11. godz. 19.00 – 
„BALI” . Spotkanie z cyklu ,,Pomysł na podróż” - wykład i pokaz slaj-
dów z wyprawy na wyspę Bali. Prowadzenie: Ewa Klah (Charzewska), 
wstęp wolny; 23.11. godz. 15.00 i 16.15 – „Bajka o leniwym królu”. 
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Agencji Artystycznej Dur-Moll. Leni-
wy Król zajmujący się czarami gubi klucz od błękitnej szafy, gdzie prze-
chowuje księgę z zaklęciami. Klucz odnajduje Smutna Królowa będąca 
pod złym urokiem czarownicy. Wstęp: 5 zł/ z Kartą Warszawiaka: 4 zł 
Przedsprzedaż biletów od 17.11.br.;
n Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin ul. V Poprzeczna 13 – 
do 25.11. br. wystawa malarstwa Ewy Dworzańskiej „Co widziały Co 
słyszały”. Wystawę można zwiedzać:  poniedziałek, czwartek w godz. 
12.00-17.00, środa w godz. 12.00-16.00, piątek w godz. 17.00-19.00.
n Kino Praha” ul. Jagiellońska – Nowy cykl „Boży Szaleńcy”. Od 
1 grudnia będzie można zobaczyć niezwykłe filmy o życiu mnichów  
i zakonników oraz podyskutować na ich temat z teologami i filmoznaw-
cami. Bilety TYLKO 12 zł! Filmy pokazywane w ramach cyklu będą 
punktem wyjścia do debat z publicznością oraz zapraszanymi gośćmi, 
które po zakończonych projekcjach poprowadzą: ks. Marek Kotyń-
ski i red. Paweł Kęska. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 1 grudnia  
o godz. 20.00 i pokazem filmu „Gunnar szuka Boga”, reż. Gunnar Jen-
sen. Bilety już w sprzedaży. 26-28 listopada „Przegląd Filmów Irań-
skich”. Wyświetlane będą filmy ukazujące współczesne życie w Iranie. 
Ich tematyka jest zróżnicowana, dzięki temu widzowie będą mogli od-
kryć bogactwo tej kinematografii. Wstęp na seanse „tylko” 10 złotych!  
n Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 –  18.11. godz. 
18.00 – Praskie Spotkania z Gwiazdą. Gościem będzie Piotr Polk. Ak-
tor teatralny i filmowy, także piosenkarz. Ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Występował w Te-
atrze Powszechnym w Łodzi, w Teatrze Studio w Warszawie. Obecnie 
współpracuje z Teatrem Syrena w Warszawie. Wstęp wolny;
n Teatr” Baj” ul. Jagiellońska 14 - Spektakle dla dzieci – 13.11. godz. 
10.00 i 12.15 – Doktor Dolittle i jego zwierzęta; 14.11. godz. 10.00  
i 12.15 – Doktor Dolittle i jego zwierzęta; 
n Staromiejski Dom Kultury Rynek Starego Miasta 2  
- V Konkurs Piosenki Kabaretowej im. Jeremiego Przybory. SDK już 
po raz piąty organizuje Konkurs Piosenki Kabaretowej im. Jeremiego 
Przybory. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada br., przesłuchania 
osób zakwalifikowanych do Konkursu odbędą się 6 grudnia, a koncert 
finalistów nazajutrz. Impreza odbędzie się w Piwnicy na Wójtowskiej. 
Regulamin Konkursu i karty zgłoszeń znajdują się na stronie: 
www.konkurspiosenki.sdk.pl 
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KobIecym oKIem
Już za chwileczkę ulica Ostrobramska 

pozbędzie się wykopów między Zamie-
niecką a Grenadierów (mniej więcej na 
tej długości), a nowe instalacje, chodniki  
i z pewnością odbudowany trawnik ucieszą 
mieszkańców. Trawnik dopiero wiosną - je-
żeli zamiast tego piachu itp. na rozjeżdżone 
ciężkim sprzętem trawniki nawiozą 
świeżej, dobrej ziemi i zasieją trawę. 
Już za momencik (no, może ciut dłu-
żej) ruszymy po zakupy w całkiem 
nowe miejsca, z nową nadzieją na 
promocje i dobre ceny. Może w mię-
dzyczasie Real z Jubilerskiej znik-
nie, a zamiast niego pojawi się inny 
hipermarket. Pierwsze zwiastuny 
już widać: od kilku tygodni część 
„reklamówek” ma logo innej mar-
ki, niż obecna.

Za kilka dni – wybory, a po wy-
borach  tradycyjne narzekanie „kto 
ich wybrał?!” bez względu na to, czy dzieje 
się dobrze, czy źle, a jeśli nawet źle, to czy 
może lepiej, niż było przedtem? Z jednej 
bowiem strony „lepsze jest wrogiem do-
brego”, ale z drugiej – „nowa miotła lepiej 
miecie”. Tak czy owak, z narzekań przy-
chodzi tylko niesmak i przeświadczenie,  
że coś jest nie tak. Lepiej myśleć zawczasu, 

zanim się zdecyduje, na kogo oddać głos. 
Warto się do tego przygotować pamiętając, 
że ostatecznie i tak decyduje większość.

Niebawem spadnie śnieg. Będzie cicho, 
biało, migotliwie, ale i tak nie wszystkim 
się to spodoba. Bo ślisko, bo mokro i nie-
bezpiecznie. A jednak – pięknie. W każdym 

razie lepsze to, niż plucha i jesienne błoc-
ko. Co prawda w tym roku jesień mamy 
naprawdę wyjątkową, ale bywało różnie  
i jeszcze może być różnie. Cieszmy się tym, 
co jest.

Z tym cieszeniem się nie jest prosto. 
Dobrze, że załatali (już nie kostką) dziurę 
na Łukowskiej, na której jęczały resory każ-

dego autobusu bez wyjątku, o osobówkach 
i dostawczakach nie wspominając. Grze-
bali, pracowali, na koniec pokryli asfaltem 
i pojechali. Jednak chyba źle skontrolowa-
no tę pracę, bo po „naprawie” nadal jest 
nierówno, a dołek jest mocno odczuwany 
przez przejeżdżających. W dodatku drogo-

wcom udało się „wyprodukować” 
dodatkowy dół tuż przy krawężniku, 
w którym zbiera się woda w deszcz 
i można trenować efektowne fon-
tanny spod prawego koła. Czyli – 
dziura była i nie ma jej, choć jakby 
nadal jest. Plus fontanna. Naprawa 
zrobiona, ale też nie jest zrobiona. 
Ale robotę ktoś uprawniony ode-
brał, pieniądze wykonawcy wypła-
cono. Najwyraźniej ten, kto płacił, 
tędy nie jeździ. Ani samochodem, 
ani autobusem.

Za sobą mamy Święto Niepod-
ległości. Trudno sobie wyobrazić, jak żyły 
pokolenia Polaków pod zaborami. Niepod-
ległość jest, nie wszystkim się podoba. Cóż, 
niezałatana dziura jest gorsza od załatanej 
byle jak, a nowy „Szembek” zachwyci, 
choć nostalgia za starym bazarem pozo-
stanie… 

żu

już za chWILeczKę…

- Ale pogoda, co?
- Jak nie w listopadzie… Wymieniając te uwagi panowie Eustachy 
Mordziak, kupiec bieliźniany z bazaru Szembeka i jego kolega, 
Kazimierz Główka, uścisnęli sobie ręce krótko, po męsku.
- A tak ogólnie, co słychać? 
- To, co widać mniej więcej.
- A wie pan, panie Eustachy, musiałem tu wpaść któregoś piątku 
i powiem panu, że bazar był inny niż zawsze. Kupcy odwiedzali 
się nawzajem, papieroski na środku alejek popalali, gwar, śmiech. 
Zupełnie jak w tym samolocie do Madrytu.
- Jakim samolocie?… A tym, co te lepsze państwo leciało… 
Owszem, w piątek, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, większy luzik 
jest. Wie pan – człowiek cały tydzień waży, kroi, liczy, to odreago-
wać musi. Ale, żeby na bazarze takie rzeczy, jak w tym samolocie, 
to nie. Pić też trzeba umieć…
- Co racja, to racja, przyzna pan jednak, że jak się jest na świecz-
niku, że tak powiem, to trzeba się zachowywać, a nie stewardessę 
szarpać. 
- A ja to nawet rozumiem, ludzka rzecz. Weź pan nas, kupców – jak 
ludzi pełno, kupują, pieniądze wydają, to człowiekowi się wydaje, 
że tak będzie zawsze, że nic, tylko kasiorę będzie kosił. Mimo woli 
hardzieje, więc królem świata, za przeproszeniem, się czuje. To co 
dopiero kobitki posłów PiS? Zwłaszcza, jak sobie w palnik dadzą.  
I to mnie nie razi, razi mnie to, że jednak ludzie na poziomie 
powinni wiedzieć, jak z ambarasu z twarzą wyjść. A oni, że to tylko 
nieporozumienie towarzyskie.
- Ładne mi nieporozumienie, kiedy pilot awaryjnym lądowaniem 
grozi. Są sytuacje oczywiste i wtedy nie ma co kombinować.  
Jak w tym dowcipie: Na chicagowskiej plaży z mocno zamglonymi 

oczami Szafranowicz szepcze do ucha pani Goldbergowej jedno-
znaczne propozycje.
- Chwilowo – rzecze pani Goldbergowa – niech się pan, panie 
Szafranowicz, uda do jeziora i zanurzy w wodzie, żeby ludzie nie 
widzieli, o czym rozmawiamy… I o to chodzi w sytuacjach towa-
rzysko niezręcznych – trzeba w odpowiednim momencie „udać się 
do jeziora”.  
- A swoją drogą, to ciekawe, że doprowadzili aż do takiej afery. Na 
co dzień, to oblatani ludzie są, ciągle wśród dziennikarzy, ciągle 
mówią, usta im się nie zamykają…
- Żony?
- Nie, ich mężowie. Posłowie, znaczy się. Na każdy temat mają do 
wypowiedzenia milion słów, znają się na samolotach, na zwrot-
nicach kolejowych, na jabłkach… A już o tym, panie Kaziu, jak 
dzieci się robi, to potrafią mówić nieustannie.
- Tylko, że parlament, to takie miejsce, gdzie potrzeba wypowiedze-
nia się jest naturalna. 
- Ale my tylko na tym cierpimy, bo jedzie taki jeden z drugim do tej 
Brukseli, spotyka takich samych mądrali z Francji, Hiszpanii, czy 
innego Cypru i jak się wezmą za tworzenie prawa, to chroń nas 
panie Boże. 
- Jednak jakiś porządek w tej Europie musi być. Jakieś wspólne 
standardy, za przeproszeniem. 
- Wie pan, co – dziesięcioro przykazań ma 279 słów. Deklaracja 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych 300 słów… A Dyrektywa 
Unii Europejskiej w sprawie przewozu cukierków karmelkowych 
25 911 słów. To ja panu nie powiem, gdzie ja mam te standardy,  
bo tu jest bazar, a nie samolot do Madrytu z posłami i ich żonami.  

Szaser        

REKLAMA REKLAMA

Co tam panie na Pradze... standardy

Wybory za kilka dni. Na kogo tu zagłoso-
wać? Tego oczywiście nie powiem, bo choć 
mam swoje preferencje, nie wypada mi upra-
wiać propagandy wyborczej. Chętnie jednak 
(i lekko żartobliwie) podsumuję kampanię 
wyborczą (bez nazwisk, a używane przeze 
mnie w dalszej części słowo „kandydat” może 
oznaczać zarówno mężczyznę, jak i kobietę). 

Widać, że kandydaci na prezydenta Warszawy odrobili lekcje z PR  
i nieobca jest im sztuka uwodzenia wyborców. Jeden nawet obiecuje, że jak 
wygra, to na stanowisku prezydenta będzie się zachowywał jak na pierwszej 
randce – cokolwiek miałoby to znaczyć, drugi, że będzie słuchał warszawia-
ków jak cesarz Franciszek Józef – dwa razy w miesiącu od rana do wieczora 
będzie przyjmował interesantów. 

Wszyscy dużą wagę przywiązują do komunikacji. Jeden obiecuje,  
że będzie darmowa, licząc na to, że ściągnie w ten sposób do Warszawy 
podatników, którzy tu pracują i mieszkają, ale płacą podatki gdzie indziej 
(sam też tak robi). Ale czy oni wszyscy na pewno jeżdżą tramwajami i au-
tobusami? Drugi zapowiada, że będziemy jeździć komunikacją miejską  
częściej i szybciej, i chce wyznaczyć w tym celu buspasy wszędzie, gdzie 
się da, budować wielopoziomowe skrzyżowania, kolejkę naziemną na ul. 
Pułaskiej – szynową, chociaż gondolowa też nie jest nierealna. Na pytanie, 
jak ma się zmieścić ruch szynowy przy ulicy, gdzie jest kilka wiaduktów, od-
powiada rozbrajająco, że nie jest inżynierem. „Rzucam pomysł, nie gotowe 
rozwiązanie”. Kiedyś mówiono: „Ja rzucam myśl, a wy go łapcie”. Trzeci 
chce wpuścić na buspasy także motocykle, skutery i samochody, które wożą 
trzech i więcej pasażerów, (jak to wyegzekwować, nie mówi) oraz zapo-
wiada uproszczenie przebiegu linii tramwajowych. Miałyby jeździć tylko 
ze wschodu na zachód albo z północy na południe, bo podobno tak będzie 
taniej (i pewnie wreszcie byłby jakiś porządek!).

Wszystko ma być tańsze niż teraz. Jest kandydat, który obiecuje war-
szawiakom złotówkę za godzinę parkowania (dziś 3 zł i są kłopoty ze zna-
lezieniem wolnego miejsca) i wielopoziomowe parkingi. Jest taki, który za-
powiada rozszerzenie Karty Warszawiaka na punkty usługowe, spożywcze  
i  gastronomiczne prowadzone przez warszawiaków dla warszawiaków oraz 
wprowadzenie do obiegu złotego warszawskiego, w którym ceny – w lo-
kalnych sklepach i firmach – byłyby niższe niż w złotych polskich. Jeszcze 
inny obiecuje bezpłatne miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich 
dzieci. Ma nie być bezdomnych. Jeden kandydat obiecuje zbudować 5 tys. 
mieszkań komunalnych w 4 lata. Inny – pomoc osobom, które spłacają kre-
dyt mieszkaniowy. Jeszcze inny – uwłaszczenie lokatorów mieszkań komu-
nalnych za 10% ich wartości. Ma nie być eksmisji na bruk. 

Wśród obietnic kandydatów jest też uwłaszczenie działkowców, legali-
zacja wszystkich altan działkowych, zamiana (uchwałą) wieczystego użyt-
kowania na prawdziwą własność, likwidacja straży miejskiej i powołanie na 
jej miejsce straży obywatelskiej, wydłużenie czasu pracy urzędów (byłyby 
czynne w godz. 7-19), zmniejszenie liczby urzędników, budowanie metra 
szybciej i taniej niż dzieje się to obecnie, zlikwidowanie służbowych samo-
chodów i przerzucenie się na rowery i komunikację miejską, wydzielenie 
stref wolnych od zakazu spożycia piwa, np. na Polu Mokotowskim, nad 
Wisłą. Wszyscy kandydaci obiecują, że będą się kierować opiniami miesz-
kańców, rozwiążą problem dekretu Bieruta. Ma być mniej podatków, a in-
westycje drogowe nie będą utrudniały ludziom życia. Kiedy się to wszystko 
czyta, na sercu robi się błogo. Okazuje się, że w Warszawie nie ma rzeczy 
niemożliwych do wykonania. Gdyby tak można było posadzić na fotelu 
prezydenta wszystkich kandydatów jednocześnie, prezydenta wielogłowe-
go (albo Wielogłowego)? Mielibyśmy w stolicy istny raj. Pomarzyć dobra 
rzecz, ale musimy niestety zejść na ziemię i zagłosować na tego z kandy-
datów  – i to jest moja jedyna rada –  którego znamy i  który daje rzetelną 
gwarancję, że zrobi to, co obiecuje, nawet jeśli obiecuje mniej niż inni. Ser-
decznie zachęcam do tego Prażan.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Wybory – WIeLogłoWy 
na prezydenta!

Z perspektywy Izby Wyższej
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– Miałem wujka mi-
sjonarza, może dlatego 
się na to zdecydowałem. 
Ale tak naprawdę mia-
łem z seminarium tyle 
wspólnego, że mieszkałem  
z seminarzystami. Chodzi-
łem po prostu do liceum przy 
seminarium. Ale po pół roku 
sobie odpuściłem – zdradził 
Tomasz Kot (lat 37).

Po seminarium trafił do 
żeńskiej klasy ogólniaka.  
I to właśnie w liceum za-
interesował się aktor-
stwem. Dzięki swojemu 
poloniście odkrył teatr.  
I to własnie teatr okazał 
się miłością od pierwszego 
wejrzenia. Młody Tomek 
zwariował na jego punkcie.  
I chociaż maturę zdał  

dopiero za drugim podej-
ściem, bez problemu dostał 
się do krakowskiej Wyższej 
Szkoły Teatralnej. 

A dlaczego właśnie ak-
torstwo? Zdecydował się na 
nie, bo to zawód, w którym 
można fantazjować. A w 
wyobraźni można przecież 
wszystko: zbudować własne 
królestwo, ustanowić wła-
sne prawo, a nawet własną 
religię. Był zdeterminowa-
ny i zdobył indeks szkoły te-
atralnej. A kiedy ją kończył, 
postawił sobie za cel zagrać 
w: filmie, teatrze, serialu, 
teatrze telewizji. Nawet nie 
przypuszczał, że plan ten 
zrealizuje tak szybko. Dziś 
trudno jest wyobrazić sobie 
kino bez pana Tomasza.

Debiutował na sce-
nie Centrum Sztuki Teatru 
Dramatycznego w Legnicy  
w przedstawieniu „Panna 
Tutli-Putli”. W tym samym 
teatrze wystąpił z monodra-
mem „Edzio”. Był tytuło-
wym bohaterem „Hamleta, 
Księcia Danii”. W czasie 
studiów wystąpił również  
w przedstawieniu Teatru Te-
lewizji pt. „Wybór”. Zagrał 
także w „Balladzie o Za-
kaczawiu”. Po ukończeniu 
szkoły w 2001 r. związał się 
z Teatrem Bagatela w Krako-
wie. Pierwsze nagrody posy-
pały się na niego już w 1996 

roku. A później było jeszcze 
lepiej. Jego kariera nabrała 
błyskawicznego tempa. Na 
szklanym ekranie pojawił 
się po raz pierwszy w 2005 
roku w biograficznym filmie 
„Skazany na Bluesa” Jana 
Kidawy Błońskiego. Histo-
ria wokalisty i lidera legen-
darnego zespołu Dżem, Ryś-
ka Riedla przypadła widzom 
i krytykom do gustu. Po tym 
filmie dla odmiany zaczął 
pojawiać się także w ko-
mediach np. „Testosteron” 
oraz „Dlaczego nie!”. Poza 
filmami znany jest przede 
wszystkim ze swoich ról 
serialowych. Sporą popular-
ność przyniosła mu również 
rola producenta filmowego 
Maksa Skalskiego w kome-
diowej produkcji telewizyj-
nej „Niania”, zagrał również 
w takich serialach jak „Cał-
kiem nowe miodowe lata”, 
„Camera Cafe”, „Wiedź-
my”, „Kryminalni” czy „Na 
dobre i na złe” oraz „Hela  
w opałach”.

Wielu zastanawia się, 
jak to możliwe, że mężczy-
zna z takim podejściem do 
show biznesu zaszedł aż tak 
daleko. W końcu obraca się 
w świecie, w którym liczy 
się nie tylko talent. W dzi-
siejszych czasach o rolach 
decydują również bywanie 
i dobre układy. A nie da się 
ukryć, że pan Tomasz rzad-
ko bywa na salonach. Nie 
lubi tego i nie jest mu to do 
niczego potrzebne. Swój 
wolny czas woli spędzać z 
rodziną lub z... przyjaciół-
mi.

- Niektórzy uważają 

mnie za dziwoląga, bo za-
miast imprez i lansowania 
siedzę w domu z dziećmi  
i żoną. Znam swoje priory-
tety, wiem, na którą półkę 
odłożyć mniej ważne spra-
wy i nie mam wątpliwości, 
co do swojej życiowej roli – 
zdradza pan Tomasz.

Do ukochanej żony 
Agnieszki, 7-letniej córki 
Blanki, oraz 3,5-letniego 
syna Leona stara się jak 
najszybciej wracać z prób 
lub planu filmowego. Za-
wsze śpieszy się na obiad 
do domu na warszawskim 
Zaciszu. Mieszka tu od 
2008 roku. Na studiach i po 
studiach mieszkał bowiem 
w Krakowie przez osiem 
lat, a po przeprowadzce 
do Warszawy na Mokoto-
wie. Ale to Zacisze polubił 
najbardziej. – To jest takie 
dziwne miejsce, że jesteś w 
mieście, ale trochę już jakby 
poza miastem. Mijasz bloki, 
centra handlowe, zjeżdżasz 
z Radzymińskiej i jesteś na 
skrawku ziemi z domkami, 
gdzie, kiedy akurat się nie 
ścigają, to jest cicho i faj-
nie. Wszystkie poprzednie 
miejsca były takie przelot-
ne a tu czuję, że mogę za-
puścić korzenie. Nie wiem 
czy będziemy tu mieszkać za  
20 czy 25 lat, ale dopóki 
dzieci będą chodzić do szko-
ły zapewne tak. Tak polubi-
łem tę okolicę, że w czasie 
ostatnich wakacji w Hisz-
panii trochę z nudów, trochę  
z tęsknoty nakręciłem film  
o Zaciszu – zdradził aktor.

Teraz, aktor znowu ma 
swoje pięć minut. Na tego-

rocznym festiwalu filmo-
wym w Gdyni otrzymał Złote 
Lwy za najlepszą rolę męską.  
W filmie „Bogowie” Łu-
kasza Palkowskiego zagrał 
profesora Zbigniewa Re-
ligę. Zrobił to brawuro-
wo. – To było wyzwanie. 
Poczułem to, gdy po raz 
pierwszy poszedłem do 
szpitala i zobaczyłem pra-
cę kardiochirurgów… na-
gle istnieją w sytuacji,  
w której nie ma miejsca 
na błędy, jest za ciasno na 
emocje, żarty się kończą. 
Do tego doszła sama oso-
bowość profesora Religi i… 
zniknąłem w tym. Historia 
okazała się tak duża i moc-
na, że pozostało mi tylko 
schylić głowę i w skupie-
niu wykorzystać sto procent 
swoich możliwości, by od-
dać temat. Na planie „Bo-
gów” zostawiłem kawałek 
serca – powiedział aktor.

W branży nie ma re-
żysera, który nie chciałby  
z nim pracować. I nie jest 
to tylko legenda, bo aktor 
znowu jest na planie. Tym 
razem pracuje nad filmem 
„Życie jest piękne” Macieja 
Migasa, którego scenariusz 
opiera się na życiorysie ak-
tora Tomasza Szymkowa. 
Jest to produkcja, która jak 
zapowiadają twórcy ma 
zapisać się w pamięci wi-
dzów na zawsze. Wiedząc 
jak utalentowanym aktorem 
jest pan Tomasz – możemy 
być pewni, że tak właśnie 
będzie. Nie raz pokaże nam 
jeszcze, co oznacza aktor-
ska ekstraklasa!

(ad)

Jako dzieciak bardzo lubił malować. I pewnie dlatego marzył o karierze malarza artysty. 
Chciał nawet zdawać do liceum plastycznego. Ale rodzice stanowczo się temu sprzeciwili. 
Wymyślił więc opcję seminaryjną.

Tomasz Kot

BIURO REKLAMY „MIESZKAŃCA”
04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl   www.mieszkaniec.pl
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 Jacek Frankowski

– To przedszkole z najlep-
szego rocznika na świecie, bo 
jest to mój rocznik. Jesteśmy 
równolatkami. Cieszę się, że 
możemy współpracować, bo 
za każdym razem, gdy się spo-
tykamy pani dyrektor tak pięk-
nie, z taką miłością, odpowie-
dzialnością mówi o dzieciach, 
swoich współpracownikach,  
o rodzicach i ich potrzebach,  
i ja się wiele za każdym razem 
uczę. To dla mnie wielki za-
szczyt i radość, że współpracu-
jemy – stwierdziła pełnomoc-
nik wojewody mazowieckiego  
Izabela Siander.

Placówka przy ul. Afry-

kańskiej 14A powstała  
w 1984 roku dzięki wspól-
nej inicjatywie mieszkańców 
osiedla Kępa Gocławska. 
Spółdzielnia „Osiedle Mło-
dych”, nie mogąc znaleźć 
wykonawcy na tak potrzebną 
w tym rejonie miasta placów-
kę wychowawczą, przystąpi-
ła do wznoszenia budynku 
przedszkola własnymi ekipa-
mi z zakładu budowlanego. 
Zbudowane własnymi siła-
mi spółdzielców osiedlowe 
przedszkole zostało przeka-
zane władzom oświatowym 
do zagospodarowania jesie-
nią 1984 roku. 

– Chciałbym podziękować 
panu prezesowi spółdzielni,  
gdyż przedszkole znajduje się 
pod dobrą opieką – podkreślił 
wiceburmistrz Pragi-Południe 
Jarosław Karcz.

– Przez dwadzieścia lat 
byliśmy  państwowym przed-
szkolem, a od dziesięciu lat 
jesteśmy przedszkolem spół-
dzielni, która bardzo o nas 
dba – podkreśliła Ewa Jan-
kowska, dyrektorka przed-
szkola od 2003 roku. – Pierw-
szym dyrektorem przedszkola 
wyłonionym w drodze konkur-
su została pani Krystyna Ma-
tjaszko, która sprawowała ten 
urząd przez dziewiętnaście 
lat. Z wielką starannością  
i zaangażowaniem budowała 
zespół, urządzała pomiesz-
czenia przedszkolne i ogród. 
Zbudowała solidne funda-
menty pod przyszłą jakość 
pracy placówki.

Od 2007 roku przedszkolu 
patronuje Wróbelek Elemelek. 
Ten niepozorny i prostodusz-
ny ptaszek, bohater opowia-
dań Hanny Łochockiej jest 
codziennym towarzyszem 
dzieci w zdobywaniu nowych 
doświadczeń, uczy je przyjaź-
ni, życzliwości i umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach.

Na jubileuszowej uroczy-
stości nie brakowało wielu 
ciepłych słów pod adresem 
dyrekcji i personelu ze strony 
licznie zgromadzonych gości. 
Wiele entuzjazmu wywoła-
ły też występy najmłodszych 
gorąco oklaskiwane przez 
publiczność. Wszyscy życzy-
li Jubilatowi wielu dalszych 
sukcesów pedagogicznych, do 
których przyłącza się również 
redakcja „Mieszkańca”.

Anna Krzesińska

uczą przyjaźnI I życzLIWoścI
PRZEDSZKOLE NR 392 IM. „WRÓbELKA ELEMELKA” ObChODZI W TYM ROKU TRZYDZIESTOLECIE SWOJEJ 
DZIAŁALNOśCI. TO DObRY CZAS DO REfLEKSJI I PODSUMOWAŃ.  

220. rocznIca rzezI pragI

Uroczystość w Katedrze 
Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej pw. Św. Michała Archa-

nioła i Św. Floriana Męczen-
nika zorganizowana była 
wspólnie przez Radę i Za-

rząd Dzielnicy Pragi–Północ 
m.st. Warszawy przy udziale 
Kurii Diecezjalnej. Wśród 
zaproszonych gości udział 
wzięli: w imieniu Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego, Jego doradca Mini-
ster Kancelarii prof. Tomasz 
Nałęcz, przedstawiciele Mi-
nisterstwa Obrony Narodo-
wej, Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 
hierarchowie Diecezji Me-
tropolitalnej Warszawskiej 
z ul. Miodowej i Metropolii 
Prawosławnej, parlamenta-
rzyści Sejmu i Senatu, radni 
Rady m.st. Warszawy, dziel-
nic oraz burmistrzowie. 

Następnie kilkusetosobo-

wa procesja wyruszyła – jak 
co roku – z dziedzińca kate-
dralnego, przez Plac Wete-
ranów 1863 roku, Aleją So-
lidarności, do Jagiellońskiej 
do miejsca, gdzie znajduje się 
Krzyż Pamięci Ofiar Rzezi 
Pragi 1794 roku. Były poczty 
sztandarowe i wieńce – w asy-
ście Straży Miejskiej i harce-
rzy ZHP, procesja hierarchów 
i księży Kościoła Katolickie-
go obu warszawskich Diece-
zji oraz hierarchów Metro-
politalnego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. 
Za nimi szli przedstawiciele 
władz państwowych i samo-
rządowych oraz mieszkańcy. 

(ab)

TEGOROCZNE UROCZYSTE ObChODY 220. ROCZNICY RZEZI PRAGI PATRONATEM hONOROWYM ObJąŁ PREZYDENT RP  
bRONISŁAW KOMOROWSKI I JEGO EKSCELENCJA ORDYNARIUSZ DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ AbP hENRYK hOSER. 



10

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  





 




 

  

 

RADY
WUJKa
StaSzKa

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie do 7 dni od 
daty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 19/2014: „Żywy jak srebro”.  
Zestaw upominków wylosowała p. Ewa Mielczarek z al. Niepodległości.  
Po odbiór zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 21 listopada. 

Krzyżówka Mieszkańca Nr 23

Smakosz
Ciekawski

Wesoły Romek

Astrolog

zaJrzYJMY do KUCHNi
Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:
- Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy?
Jasiu rozeźlony:
- Zwariowała pani?! Skąd mam wiedzieć? 

Toż to ponad półtora miliona luda! 

* * *

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukali-
śmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory  
nie znalazł... 

* * *

Pijany facet wraca do domu. Żona zaczyna awanturę 
i wymownie pokazuje palcem na zegarek. Na co mąż 
odpowiada:
- Zegarek? Pfff! Wielkie halo! Jak mój ojciec wracał  
do domu, to matka na kalendarz pokazywała! 

Każdy z nas ma w domu lodówkę. 
Każdy również chciałby, aby po jej 
otworzeniu zmysł powonienia przy-
prawiał go o cieknięcie ślinki. drogi 
czytelniku, te rady z pewnością po-
mogą ci utrzymać w lodówce przy-
jemny zapach.

i Sery, wędlina i owoce pakowa-
ne są najczęściej w folię, a ona 
z kolei przyśpiesza proces psu-
cia się żywności. Warto więc te 
artykuły spożywcze z folii wyjąć 
i przełożyć np. do jakiegoś po-
jemnika, wyścielanego papierem 
śniadaniowym, który pozostanie 
otwarty. 
i Surowe mięso jest źródłem 
bakterii, dlatego też pamiętaj 
o tym, aby izolować je od pozo-
stałych produktów i nie trzymać 
w lodówce dłużej niż jeden dzień. 
Skoro nie jest ci potrzebne od 
razu to przecież można je zamro-
zić, prawda?
i trzymasz jajka w papierowych 
wytłoczkach, tak jak je zakupiłeś? 
Czas to zmienić! opakowania te 
są źródłem bakterii, więc jak naj-
szybciej się ich pozbądź, a jajka 
trzymaj w lodówce w specjalnie 
wyznaczonym do tego miejscu 
(półeczka z dziurkami). Nie-
przyjemne zapachy skutecznie 
neutralizuje również przekrojo-
na cytryna bądź kawa mielona,  
a zatem zadbaj, by na dolnej pół-
ce lodówki na spodeczku pojawił 
się któryś z tych produktów.

Perły. Każdy z nas na pewno zna je z biżuterii, jednakże poza 
tym, że kojarzą nam się małżami mało kto potrafi dokładnie po-
wiedzieć jak powstają. Motyw małży skrywającej w sobie skarb 
w postaci bezcennej perły jest wszystkim z pewnością znany  
z książek, bajek, filmów. Skąd jednak owa perła się tam 

wzięła?  Cóż... istnieje na ten temat wiele rozmaitych teorii, jednakże prawdziwa  
i powszechnie akceptowana głosi, że perła powstaje w małży w wyniku przedostania 
się do jej wnętrza ciała obcego. Najbardziej popularna jest historia z ziarenkiem 
piasku, jednakże takim ciałem obcym może być również komórka jakiejś rośliny 
lub zwierzęcia, bądź np. odprysk muszli. W miejscu dostania się tzw. nieproszonego 
gościa powstaje zagłębienie, które zasklepia się wokół obcego ciała. W ten oto spo-
sób powstaje woreczek perłotwórczy, który wnika w nabłonek płaszcza uruchamiając 
reakcje obronne organizmu małży. Tak oto dochodzi do produkowania substancji 
perłowej otaczającej ciało obce w celu odizolowania go od reszty organizmu. 
Ta twardniejąca i grubiejąca otoczka to właśnie perła.

Baran 21.03-21.04 m
Dobre samopoczucie zmotywuje cię do pracy. Przy-
łożysz się do niej jak nigdy wcześniej, a to z kolei 
przełoży się na bardzo zadowalające efekty. Szef 
będzie zdumiony. W życiu prywatnym będzie trochę 
mniej czasu, ale to pozwoli ci bardziej docenić każ-
dą chwilę wytchnienia i możliwość spotkania się ze 
znajomymi bądź rodziną.

Byk 22.04-21.05 n
Przed tobą czas pełen szczęścia. Znajdowanie pienię-
dzy na ulicy, udawanie się rzeczy, które nigdy wcze-
śniej nie wychodziły...to tylko niektóre z pozytywnych 
niespodzianek czekających na ciebie w najbliższych 
dniach. Byk w tym okresie będzie w czepku urodzo-
ny...może warto to wykorzystać i wybrać się na jakąś 
loterię bądź wziąć udział w konkursie?

Bliźnięta 22.05-21.06 o
W tym czasie wykażesz się olbrzymią empatią. Kilku 
twoich znajomych może na tym skorzystać gdyż po-
czują, że tylko ty jesteś w stanie zrozumieć ich pro-
blemy. Pamiętaj jednak, że skupianie się na sprawach 
innych może spowodować odwrócenie uwagi od 
własnych problemów osobistych lub zawodowych. 
A niektórych rzeczy z pewnością lepiej nie bagateli-
zować...

Rak 22.06-22.07 p
Brak samodyscypliny w sprawach zawodowych może 
przerodzić się w poważne zaległości. Jeśli nie chcesz 
zwalać sobie wszystkiego na głowę i na ostatnią 
chwilę, to lepiej dobrze zaplanuj wszystkie działania 
W sprawach prywatnych czeka cię kilka przyjemnych 
zawirowań, dzięki czemu, uśmiech na pewno zagości 
na twojej twarzy...i to na bardzo długo.

Lew 23.07-23.08 q
Doskonałe rozplanowanie obowiązków sprawi,  
że poświęcisz sobie dużo wolnego czasu. W spra-
wach zawodowych nic cię już nie zaskoczy, a w ży-
ciu prywatnym wreszcie będzie można skupić się na 
czymś, co od dawna trzeba zrobić. Zdrowie będzie 
ci dopisywać, więc może warto zastanowić się nad 
uprawianiem jakiegoś sportu?

Panna 24.08-23.09 r
Ogarnie cię szał zakupów! W tym okresie w nie-
zwykłym tempie będziesz roztrwaniać pieniądze na 
prawo i lewo. Zakupy bez wątpienia będą udane, co 
przełoży się na znakomity humor, jednak odbije się 
to na twoim portfelu. Jeśli chcesz cokolwiek zaosz-
czędzić lepiej poproś kogoś zaufanego o przecho-
wanie zbędnej kasy. W pracy nie myśl o zakupio-
nych rzeczach tylko skupiaj się na powierzonych 
zadaniach. Nie chcesz chyba, aby szef uznał cię za 
niekompetentną osobę?

Waga 24.09-23.10 s 
Jesienne dni sprawią, że zaczniesz wspominać mi-
nione upalne lato. Miło jest żyć przeszłością jednak-
że pamiętaj, aby skupiać się też na teraźniejszości. 
Współpracownicy i bliscy liczą na ciebie – masz wiele 
ważnych spraw do załatwienia i nie możesz zawieść. 
Jesienna chandra wydaje się być słabym usprawiedli-
wieniem, prawda?

Skorpion 24.10-23.11 t
Jesteś w świetnej formie. Będzie to zatem doskonały 
czas, aby wspiąć się na wyżyny, jeśli chodzi o sukce-
sy w pracy. W życiu prywatnym, zarówno w finansach 
jak i w miłości, bez zmian. Będzie to dobry okres, aby 
wolny czas poświęcić sobie. Może pora obejrzeć od 
dawna odkładane filmy lub przeczytać którąś z kupio-
nych dawno temu książek?

Strzelec  24.11-22.12 u
W tym okresie dbaj o zdrowie! Twoja podatność na 
wszelkiego rodzaju choroby będzie zwiększona. Nie 
przemęczaj się, nie zabieraj pracy do domu, a jeśli 
gorzej się poczujesz to zwyczajnie odpuść i weź 
dzień wolnego. W domowym zaciszu siedząc w cie-
płych kapciach, popijając gorącą herbatę – odpocz-
nij. Humor poprawi ci twoja druga połówka, na którą 
przecież zawsze możesz liczyć.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Zapowiada się ciężki okres w pracy. Ubieraj się cie-
pło, gdyż przeziębienie nie pomoże ci w natłoku obo-
wiązków. W wolnych chwilach na poprawę nastroju 
możesz odwiedzić ze znajomymi ulubioną restau-
rację lub pub. Dobrym pomysłem może okazać się 
grupowe karaoke. Zabaw się i wydaj trochę pieniędzy 
– w ramach zdrowego rozsądku oczywiście. 

Wodnik 21.01-19.02 w
Zawsze pomagasz bliskim i wspierasz ich dobrą radą. 
Będzie to jednak czas, kiedy ty będziesz potrzebować 
ich pomocy. Nie bój się zwierzyć bądź poprosić ich  
o pomoc. Każdy ma trudne chwile, z którymi nie jest 
sobie w stanie sam poradzić. W pracy twój szef może 
mieć huśtawkę nastrojów, więc lepiej sumiennie rób 
swoje i zanadto się nie wychylaj, a na pewno każdy 
będzie zadowolony. W tych dniach czeka cię też kilka 
przyjemnych niespodzianek...

Ryby 20.02-20.03 x
Będzie to dla ciebie okres miłosnych rozterek. Kiero-
wać się będziesz głosem serca, ale pamiętaj, że cza-
sami dla własnego dobra, warto jest posłuchać rów-
nież rozumu. W sprawach finansowych będzie na tyle 
stabilnie, że wskazane jest pozwolić sobie na jakieś 
większe i nieco droższe przyjemności... oczywiście 
zaraz po długo planowanej imprezie ze znajomymi. 

dziŚ dYNioWe przYSMaKi dla 
NaJbardzieJ WYbredNYCH.
 d  Sałatka z dynią, soczewicą i rukolą
Do przygotowania winegretu balsamicznego będą ci potrzebne następujące składniki: 
1/2 łyżeczki posiekanej papryczki chili, 1 łyżeczka miodu, 1 łyżka sosu sojowego, 2 łyżki 
octu balsamicznego, 4 łyżki oliwy z oliwek oraz 1 posiekany ząbek czosnku. Umieść 
wszystko w miseczce i wymieszaj. Zieloną soczewicę (1/2 szklanki) wypłucz i wsyp do 
garnka. Po dodaniu soli, pieprzu i oliwy z oliwek zagotuj do miękkości - 20 minut. Oko-
ło 500g dyni (umytej, obranej i wypestkowanej) pokrój w kostki wielkości około 1 cm. 
Następnie kawałki dyni umieść na sitku służącym do gotowania na parze. Gotuj przez  
7 minut od zagotowania się wody. Przypraw solą, pieprzem i dodaj 3-4 łyżeczki orzechów 
pinii oraz pęczek rukoli. Wymieszaj z soczewicą. Następnie polej winegretem balsamicz-
nym i jeśli chcesz lekko okraś kozim serem.

   d  Placki z dyni i cukinii
Zetrzyj na tarce cukinię (1 szklanka) i dynię (2 szklanki) oraz niewielką cebulkę. Dodaj 
łyżkę mąki ziemniaczanej oraz następujące przyprawy: 1/3 łyżeczki mielonego imbiru, 
kurkumy oraz słodkiej papryki. Dosyp trochę pieprzu i odrobinę posiekanej paprycz-
ki chili. Do wszystkiego dodaj jedno jajko. Z posiadanej masy formuj niewielkie placki  
i nakładaj je potem na rozgrzaną patelnię z olejem. Smaż na złoty kolor (po obu stronach) 
doprawiając solą. Zdjęte z patelni placki odłóż na chwilę na papierowy ręcznik – to odsą-
czy je trochę z tłuszczu. 

 d  Napój z dyni
Nagrzej piekarnik do 200°C. Brytfankę do pieczenia wyłóż folią aluminiową. 200g dyni 
pokrój w kostki i poukładaj je na brytfance przeciętą stroną do dołu. Dolej odrobinkę wody  
i piecz aż dynia będzie miękka (około 1 godziny). Gdy gotowe odstaw dynię, aby przesty-
gła a potem obierz ją ze skóry, wyskrob nasiona i zetrzyj. Otrzymane puree przechowuj  
w lodówce. Następnie w blenderze umieść 1/2 banana i zalej go 1/2 szklanki soku z wino-
gron oraz mlekiem kokosowym (250ml). Do wszystkiego dodaj wcześniej zrobione, schło-
dzone już puree. Dosyp 1/2 łyżeczki cynamonu, 1/2 łyżeczki imbiru w proszku, 1 łyżkę 
soku z cytryny oraz 1-2 łyżki cukru trzcinowego. Miksuj dwie minuty. Gładki koktajl wlej do 
szklanek – możesz przyozdobić go np. bitą śmietaną.

H O R O S K O P
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KKW
 SLD Lewica Razem

REKLAMA REKLAMA

To dobre wieści dla miesz-
kańców po prawej stronie Wi-
sły. Już od połowy listopada 
blisko 290 rodzin będzie się 
przeprowadzać do nowych 
mieszkań komunalnych przy 
ul. Jagiellońskiej. Niedłu-
go rozpoczną się prace nad 
ekspozycją stałą w Muzeum 
Warszawskiej Pragi, a już 
najprawdopodobniej 14 grud-
nia pojedziemy centralnym 
odcinkiem II linii metra.

Kolejne mieszkania 
komunalne – gotowe 

Warszawa sukcesywnie 
wspiera rozwój budownictwa 
komunalnego. Przy ulicy Ja-
giellońskiej do oddanych do  

użytku w 2012 roku pięciu 
budynków komunalnych dla 
75 rodzin, dołączyły kolejne 
cztery obiekty – tym razem aż 
dla 228 rodzin, czyli dla po-
nad tysiąca osób. Nowoczesne 
osiedle budynków komunal-
nych na terenie praskiej części 
Twierdzy Warszawa to kolej-
ny na Pradze-Północ przykład 
zabudowy realizującej nowy 
trend w budownictwie komu-
nalnym. 

Budynki, zlokalizowane  
w obrysie dawnych fortyfika-
cji, swoim gabarytem, układem 
kompozycyjnym oraz formą 
architektoniczną mają pod-
kreślać układ dawnych wałów 
ziemnych. W tym miejscu po-

wstały cztery 7-kondygnacyjne 
bloki o wysokości do 24,5 m. 
Architektura, detal wykoń-
czenia elewacji (ceramika),  
a nawet nazwy tych czterech 
budynków – „Redan”, „Bar-
kan”, „Bastion”, „Luneta” 
– są inspirowane XVII/XIX-
wieczną architekturą obronną. 

Teren inwestycji jest w 
pełni dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych. Wejścia do 
budynków posiadają rampy, 
a garaż został zlokalizowany 
na poziomie terenu. Na obsza-
rze fortu znajdują się również 
liczne pochylnie, pozwalające 
niepełnosprawnym dotrzeć na 
cały teren inwestycji.

Nie jest to jednak odosob-

niony przykład zabudowy ko-
munalnej, która idealnie wpisu-
je się w otoczenie nawiązując 
formą do tradycji. Trzy lata 
temu został oddany do użyt-
kowania kompleks budynków 
wielorodzinnych przy ulicy 
Białostockiej i Grodzieńskiej. 
Inwestycja znana jako „Dom 
nad rozchodnikiem” odwołu-
je się do charakterystycznych 
motywów praskiego pejzażu. 

Rozwój komunalnego bu-
downictwa mieszkaniowego 
jest jednym z priorytetów obec-
nych władz miasta. W ostatnich 
ośmiu latach w Warszawie po-
wstało więcej mieszkań ko-
munalnych niż od 1990 roku.  
W ramach programu komu-
nalnego budownictwa miesz-
kaniowego w stolicy w latach 
2007-2014 powstało 3000 
mieszkań oraz 500 na wynajem 
(TBS).

Muzeum Warszawskiej 
Pragi

Co prawda w muzeum jesz-
cze nie ma ekspozycji, ale pod 
koniec października pierwsi 
goście oglądali odrestaurowa-
ne piwnice, sale muzealne w 
których będzie multimedialna 
wystawa a towarzyszyła im 
muzyka warszawskich kapel. 
Wkrótce w muzeum rozpocz-
nie się montaż ekspozycji sta-
łej. Będzie ona przedstawiać 
historię Pragi, jej odrębność, 
folklor, język, zwyczaje i dzie-
je niezwykle różnorodnych 
mieszkańców – Polaków, Ro-
sjan, Żydów, Niemców… Jej 
tworzeniem zajmuje się zwy-
cięzca konkursu, pracownia 
307 kilo. Ekspozycja będzie w 
znacznej mierze poświęcona 

historii dzielnicy – wyekspono-
wane mają być m.in. zabytko-
we plany dzielnicy i makieta, 
przedstawiająca prawobrzeżną 
Warszawę w XVIII wieku. 
W pomieszczeniach muzeum 
znajdzie się też wiele miejsca 
na wystawy czasowe i różną 
działalność kulturalną.

Stała ekspozycja w mu-
zeum nie byłaby możliwa bez 
mieszkańców prawego brze-

gu. Przez wiele lat przynosili 
oni do siedziby tymczasowej 
placówki pamiątki związane  
z dzielnicą i z jej mieszkańca-
mi. W magazynach rosły zbio-
ry – narzędzia zaginionych już 
zawodów, przybory codzien-
nego użytku, zdjęcia, ale także 
zapisy historii mówionej.

(AS 2014)

Nowe mieszkania komunalne, Muzeum Warszawskiej Pragi, powrót tramwajów na Targową i oczywiście koniec budowy II linii metra.

praga – północ

Nowe budynki komunalne przy ul. Jagiellońskiej 47

Plac zabaw dla dzieci

Nowe budynki komunalne przy ul. Jagiellońskiej 47
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Redakcja: - Jest Pani 
przewodniczącą przez dwie 
kadencje. Zbliżają się wybo-
ry samorządowe, a więc czas 
na podsumowanie Pani pra-
cy i kończącej się kadencji 
Rady…

Elżbieta Kowalska- 
Kobus: - Organizowałam pra-
cę praskiego samorządu pra-
wie dwie kadencje. Ostatnia 
23-osobowa Rada podzielona 
jest na cztery kluby. Do tej 
pory dzielnicą zarządza koali-
cja Platformy Obywatelskiej 
(9 radnych) i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej (3 radnych). 
Kluby opozycyjne to: Prawo  
i Sprawiedliwość (7 radnych)  
i Praska Wspólnota Samorzą-
dowa (4 radnych).

- Jak Pani ocenia pracę 
Rady kończącej się kaden-
cji?

- Bardzo pracowicie. Było 
60 Sesji Rady Dzielnicy Pragi-
Północ. Podjęliśmy 200 uchwał 
i 19 stanowisk. W sumie radni 
złożyli około 910 interpelacji. 
Sesje trwały wiele razy po wie-
le godzin.

- Mieszkańcy często nie 
doceniają pracy radnych. 
Medialnie bardziej widoczny 
jest zarząd…

- Rada tworzy prawo, które 
dopiero po uchwaleniu może 
realizować Zarząd Dzielnicy. 
Naszą rolą jest procedowanie, 
poprzez formalne otwieranie 
drzwi do realizacji planów i za-
mierzeń samorządu. W moim 
rozumieniu rada winna służyć 
mieszkańcom. Nie może być 
oderwana, „głucha” na ich 

potrzeby. Po to ludzie nas wy-
brali, byśmy rozwiązywali ich 
problemy. Dobre prawo, któ-
re tworzy samorząd dopiero 
umożliwia realizację inwesty-
cji. A w tej kadencji było i jest 
ich sporo…

- Praga-Północ wciąż 
uchodzi za dzielnicę zanie-
dbaną i nienowoczesną…

- Taka opinia jest niespra-
wiedliwa i nieprawdziwa. To 
wyświechtany mit, który po-
wielano o nas przez lata. Praga 
po prostu przez cały okres PRL 
była zaniedbywana przez ów-
czesnych włodarzy miasta. Te 
zapóźnienia za nami wlokły się 
przez lata… Dzisiejsza Praga 
stale się zmienia. Pięknieje. Za-
chowała klimat w autentycznej 
architekturze przedwojennej 
Warszawy. Jest też stale mo-
dernizowana. To prawda, że 
było tu najwięcej mieszkań bez 
centralnego ogrzewania, gazu  
i ciepłej wody. Właśnie w ostat-
nich dwóch kadencjach zmie-
niło się najwięcej. Rewitaliza-
cja starych kamienic praskich 
- to roboty budowlano-mon-
tażowe, nowe tynki, wymiana 
okien i drzwi, modernizacja 
sieci wodno-kanalizacyjnej, 
doposażanie budynków w wę-
zły cieplne, instalacje gazowe  
i włączanie ich w obieg sieci 
miejskiej. Weźmy np. ulice Ząb-
kowską, Kawęczyńską, Biało-
stocką czy Jagiellońską. Proces 
rewitalizacyjny rozpoczęliśmy 
w 2008 roku i trwa on do dziś. 
Nie da się w rok usunąć wielo-
letnich zaniedbań. Nikt przez 
nami nie miał odwagi podjąć 
się rozwiązania tego proble-
mu. Mam też świadomość,  
że wiele jeszcze jest do zrobie-
nia. Ale to my odważnie zajęli-
śmy się tymi sprawami i chce-
my dokończyć modernizację 
mieszkań i całych budynków. 
Chcemy, by nasi mieszkańcy 
żyli w godnych warunkach. 
Pokazaliśmy, że nie boimy się 
trudnych wyzwań… Udało 
nam się też pozyskać dodat-
kowe środki budżetowe od 
Prezydenta Warszawy na do-
posażenie kolejnych mieszkań 
w dzielnicy w ciepłą wodę  
i centralne ogrzewanie. Chce-
my, by cała Praga weszła  

w XXI wiek. 
- Rewitalizacja budyn-

ków to jedno, ale Pradze na-
leży się również rewitalizacja 
społeczna…

- Sama jestem Prażanką  
i doskonale rozumiem ten 
problem. Zaniedbane domy, 
kiepskie warunki zamieszkania 
to często - w mniejszym lub 
większym stopniu – przekłada 
się na zaniedbania socjalne. 
Zaobserwowaliśmy takie zja-
wisko, że wszędzie tam gdzie 
zmodernizowaliśmy budynki 
i podnieśliśmy standard życia 
jego mieszkańców, zaczęły 
się poprawiać również relacje 
socjalne. Dzieci wychowy-
wane w lepszych warunkach 
mieszkaniowych są bardziej 
kreatywne i śmiałe, lepiej się 
uczą… Zrobimy więc wszyst-
ko, by nasze dzieci nie stały w 
bramach i nie rozrabiały. Bo tak 
rodzą się zagrożenia chuligań-
stwem, alkoholizmem i narko-
manią. Właśnie tego chcemy 
uniknąć m.in. poprzez rewitali-
zację społeczną, resocjalizację 
rodzin zagrożonych biedą czy 
patologią. Ale również poprzez 
stwarzanie ludziom lepszych 
warunków życia, a także przez 
modernizację praskich podwó-
rek wewnątrzosiedlowych oraz 
budowę nowoczesnych placów 
zabaw dla dzieci. Takich miejsc 
musi być więcej…

- Jest pani lekarzem  
w praskiej przychodni…

- Moi pacjenci to przecież 
również mieszkańcy Pragi. 
Oprócz dolegliwości, dzielą się 
ze mną również swoimi spo-
strzeżeniami. Wizerunek służ-
by zdrowia w naszej dzielnicy 
uległ znacznej poprawie. Jasne, 
że wciąż daleko mu do ideału. 
Ale wyremontowane przy-
chodnie już nie straszą pacjen-
tów. Gruntowny remont, mo-
dernizacja Szpitala Praskiego 
jest już w połowie zakończona. 
Powstają nowoczesne sale ope-
racyjne, 1-2 osobowe pokoje 
z łazienkami. Proces wypro-
wadzania Szpitala Praskiego  
z XIX wieku w XXI trwa i 
dzięki naszej determinacji bę-
dzie zakończony. Wspieramy 
również wszelkie działania pro-
filaktyczno-zdrowotne: „Zaję-

cia 50+”, „Nordic Walking”, 
„Siłownie miejskie”. Rozrasta 
się sieć ścieżek rowerowych. 
Naszą pomocą objęte są różne-
go rodzaju animacje sportowe  
i rekreacyjne. Prażanie widzą  
i doceniają te zmiany… 

- Praga ma bogatą hi-
storię. Czy Rada Dzielnicy 
wspiera organizację uroczy-
stości historyczno-patriotycz-
nych?

- Ten rok jest wyjątkowo 
bogaty w obchody. Począwszy 
od mszy i koncertu w Kate-
drze Św. Floriana w dniu ka-
nonizacji Papieża Jana Pawła 
II. Rada i Zarząd Dzielnicy 

wspólnie z Kurią Diecezji War-
szawsko-Praskiej zorganizo-
wała koncert ku czci naszego 
Wielkiego Papieża. W sierp-
niu uroczyście obchodziliśmy  
70. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, 1 wrze-
śnia – 75. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i napaści 
Niemiec hitlerowskich na Pol-
skę, a 4 listopada 220. rocznicę 
Rzezi Pragi. Pamiętamy swoją 
historię i wspólnie z naszy-
mi kombatantami uroczyście 
oddajemy cześć bohaterom 
naszej historii. Wspieramy  
i pomagamy praskim środo-
wiskom kombatanckim. Stara-
my się, by dzielili się swoimi 
wspomnieniami z młodszym 
pokoleniem.

- II linia metra może 
diametralnie zmienić  

oblicze Pragi…
- I dzieje się to na naszych 

oczach. Praga staje się zna-
czącym dla miasta węzłem 
komunikacyjnym. Włączona 
w „krwioobieg” miasta, stanie 
się jego bardziej zintegrowaną 
częścią. 

Ważny węzeł komunika-
cyjno-przesiadkowy, jakim jest 
końcowa Stacja Metra Pl. Wi-
leński – jest nowoczesnym roz-
wiązaniem inżynieryjno-urba-
nistycznym wprowadzającym 
naszą dzielnicę w XXI wiek. 
Ułatwi to nie tylko przemiesz-
czanie się samych mieszkańców  
i pasażerów tranzytowych, ale 

otworzy nas również na jesz-
cze większą liczbę turystów. 
Ze względu na fakt, że Pra-
ga w wyniku działań wojen-
nych ocalała i była zniszczona  
w niewielkim stopniu,  
uchodzi za najbardziej auten-
tyczną część Warszawy. Od 
pewnego czasu „ta część miasta 
jest trendy”, przyciągając swo-
im pięknem wielu artystów, ale 
i turystów polskich i zagranicz-
nych. Przed Pragą otwierają się 
teraz nowe perspektywy. Wie-
rzę, że za tym pójdą też nowe 
inwestycje. Ta nowa historia 
Pragi Północ tworzy się na na-
szych oczach…

- Mając tak cenne do-
świadczenia jako Przewod-
nicząca Rady Dzielnicy przez 
dwie kadencje, czego by Pani 
życzyła nowej Radzie?

- Na pewno kontynuacji 
dobrych, twórczych działań. 
Zgodnej pracy radnych wszyst-
kich ugrupowań – pamiętania, 
że wybrani zostali, by służyć 
dobru mieszkańców. Upora-
nia się wreszcie z problemami 
mieszkaniowymi dzielnicy. To 
my wybudowaliśmy pierw-
szy dla mieszkańców dom 
komunalno-socjalny, a więc 
kontynuacji i budowy kolej-
nych. Również dalszego kre-
atywnego działania na rzecz 
poprawy funkcjonowania pla-
cówek medycznych oraz do-
kończenia rozpoczętego przez 
nas remontu i modernizacji 

Szpitala Praskiego. Kontynu-
owania rozwoju budownictwa 
komunalnego. No i oczywiście 
budowy nowego domu kultury.  
A także konsekwentnego 
pozyskiwania niezbędnych 
funduszy na rewitalizację pra-
skich zabytków. Bo bez pie-
niędzy nic nie da się zrobić. 
Ostatnie dwie kadencje pra-
cy Rady na rzecz mieszkań-
ców mogę uznać za udane.  
Z dumą mogę stwierdzić, że 
wiele udało się zrealizować. 
Choć wciąż wiele jeszcze jest 
do zrobienia…

- Dziękuję za rozmowę.

(arb)
Materiały informacyjno-

prasowe Urzędu Dzielnicy 
Praga-Północ

Rozmawiamy z Elżbietą Kowalską-Kobus, Przewodniczącą Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 

praga jest jedna dLa WszystKIch

Wyższy standard dLa małych pacjentóW

W październiku w ścianę tego 
czterokondygnacyjnego budynku 
wmurowano akt erekcyjny pod 
kolejny etap rozbudowy i moder-
nizacji. – Przypadająca na jesień 
tego roku 145. rocznica istnienia 
szpitala wydała nam się stosow-
ną okazją, aby zorganizować tą 
uroczystość. Jest to symboliczny 
ukłon w stronę tych, których już 
nie ma, a którzy powołali ten szpi-
tal do życia. Stanowi to świadec-
two poszanowania i kontynuacji 
ich starań i wizji – podkreśliła 

Izabela Marcewicz-Jendrysik,  
dyrektor szpitala.

Pomysł rozbudowy i moderni-
zacji szpitala pojawił się w 2009 
roku. Rok później rozpoczęły się 
pierwsze prace inwestycyjne. Przez 
ostatnie cztery lata zmodernizowa-
no ośrodek dziennej rehabilitacji 
narządu ruchu, oddział pediatrycz-
ny i przychodnię przyszpitalną. 

Nowy budynek łączy nowo-
czesność i wzornictwo okresu 
międzywojennego, nawiązując 
zaokrąglonymi narożnikami do są-
siadujących kamienic. Pojawi się 
też na nim galeria rysunków dzie-
cięcych. 

Składa się on z czterech kondy-
gnacji, na których będzie się mie-
ścił blok operacyjny, izba przyjęć, 
ośrodek dziennej rehabilitacji neu-
rologicznej, dział farmacji, labora-
torium i pracowania diagnostyki 
obrazowej. Budynek będzie zin-
tegrowany z historyczną częścią 

szpitala podziemnym przejściem. 
– Myślę, że najważniejszy jest blok 
operacyjny. Obecnie znajduje się 
on w najstarszej części szpitala,  
a my chcemy, aby nowoczesne wy-
posażenia zapewniało najmłod-
szym pacjentom jak najlepsze wa-
runki i jak najwyższy poziom usług 
– wyjaśnił wiceprezydent Jacek 
Wojciechowicz.

Całkowity koszt budynku C wy-
nosi 29 milionów złotych. Roboty 
budowlane powinny się zakończyć 
wiosną 2015 roku.  Po zakończe-
niu obecnej budowy planowana 
jest modernizacja głównego bu-
dynku szpitala – części pałacowej. 
Przewidywany czas zakończenia 
całości prac to 2019 rok.

Dyrekcja i pracownicy szpitala 
robią wszystko, aby zapewnić jak 
najwyższy poziom usług najmłod-
szym pacjentom. – Wdrożyliśmy 
wiele standardów postępowania 
medycznego i uzyskaliśmy statut 

„Szpitala bez bólu”. W grudniu 
tego roku rozpoczynamy proces 
akredytacji CMJ. Ciężko pracuje-

my, ale wiemy, że warto – stwierdzi-
ła Izabela Marcewicz-Jendrysik.

ak

WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI PRZY UL. KOPERNIKA W TYM ROKU ObChODZI 145-LECIE SWOJEGO ISTNIENIA. Z TEJ OKAZJI JUŻ WKRÓTCE WZbOGACI SIę  
O NOWOCZESNE SKRZYDŁO, W KTÓRYM ZNAJDZIE SIę M.IN. NOWOCZESNY bLOK OPERACYJNY. 
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- No, nie mogę tak wy-
bitnego piłkarza nie zapytać  
o ostatnie sukcesy naszej Le-
gii i kadry. W ubiegłym tygo-
dniu Legia zapewniła sobie 
wejście do fazy pucharowej 
Ligi Europy, a miesiąc temu 
Polska pierwszy raz wygra-
ła z Niemcami, aktualnymi 
Mistrzami Świata. Coś drga  
w naszej piłce?

- Myślę, że drga i mamy 
wielkie możliwości by drgało 
mocniej. To jest pewien efekt 
Mistrzostw Europy EURO 2012, 
które, co prawda, nie przyniosły 
nam sukcesu sportowego, ale 
dzięki tej imprezie powstały u 
nas nowe stadiony i olbrzymia 
liczba „Orlików”. Potrzeba tro-
chę czasu, aby ta znaczna po-
prawa infrastruktury sportowej 
zaczęła przynosić wymierny 
efekt. Wielkie sukcesy mieliśmy 
w latach 70. i 80., a potem zapa-
nowała pewna taka niemoc.

- Po latach tłustych przy-
szły lata chude dla polskiej 
piłki i pieśń „Polacy, nic się nie 
stało”…

- Być może dlatego, że póź-
niej, w okresie transformacji, 
inne sprawy stawały się trochę 
ważniejsze niż sport. Myślę, że 
teraz właśnie nadchodzi ten czas 
żeby te przemiany dokonywały 
się także w sporcie, no i oczy-
wiście w piłce nożnej przede 
wszystkim. W Europie zazdrosz-
czą nam nie tylko nowoczesnych 
stadionów, ale także „Orlików”. 
Jesteśmy jednym z nielicznych 
krajów, w którym w tak krótkim 
czasie powstało tak dużo no-
wych boisk. Takie impulsy, jak 
w meczu z Niemcami, gdy nikt 
nie wierzył, że można wygrać, a 
jednak się udało, są nam bardzo 

potrzebne. Sukcesy, o których 
Pan wspomniał, klubowe i repre-
zentacyjne, są potrzebne do bu-
dowania coraz wyższego pozio-
mu naszych piłkarzy. Ale tu też 
bardzo ważną sprawą jest wy-
chowywanie młodych zawodni-
ków, taka praca u podstaw…

- Skoro mowa o młodych, 
to wspomnijmy, że w juniorach 
dwa razy wywalczył Pan z ka-
drą wicemistrzostwo Europy, 
zaś nasza dorosła kadra od lat 
ma problem z wywalczeniem 
choćby awansu do ME. Co jest 
nie tak, że sukcesy młodszych 
nie przekładają się później na 
wyniki kadry A?

- Chyba za duże parcie jest 
na szybki sukces, a zbyt mało 
przykłada się uwagi do rzetelne-
go, profesjonalnego szkolenia. 
A trzeba się nastawić przede 
wszystkim na szkolenie i wtedy 
sukcesy będą przychodziły czę-
ściej. Ponadto w Polsce, u trenu-
jących młodych ludzi, kładzie się 
bardzo duży nacisk na przygoto-
wanie fizyczne kosztem technicz-
nego. Jak byłem trenerem kadry 
Polski juniorów, to często mia-
łem możliwość obserwowania i 
porównywania naszych szesna-
sto-siedemnastoletnich zawodni-
ków z ich rówieśnikami z innych 
krajów. I tamci, już w tym wie-
ku, nie tylko są dobrze przygo-
towani technicznie, ale również 
potrafią umiejętności technicz-
ne przełożyć na grę zespołową. 
Tego u nas brakuje. Poza tym ten 
wiek dla zawodników, to czas, 
w którym najczęściej zaczyna-
ją popełniać błędy. Zbyt często 
trenerzy juniorów nie są w stanie 
uchwycić tego momentu, a to 
wtedy właśnie jest najlepsze pole 
do popisu dla trenera. Bo to my 

jesteśmy od tego, że wskazywać 
odpowiednią drogę i pomagać. 
Musimy uczyć zawodnika my-
ślenia na boisku, przed meczem 
i po meczu, a nie tylko biegania z 
piłką. I te czynniki powodują, że 
nagle rośnie różnica, którą widać 
później w grze seniorów. 

- Czyli co, błąd systemu 
szkolenia?

- W znacznym stopniu tak. 
W szczególności, jeśli chodzi 
o przygotowanie kadry trener-
skiej. Dobry szkoleniowiec musi 
umieć pokazać, że to on jest dla 
nich, a nie odwrotnie…

- Za dużo mamy gwiazdo-
rów wśród trenerów?

- No trochę tak jest. A praca 
trenerska, szczególnie z mło-
dzieżą, powinna przynosić nieco 
mniej splendoru, a dużo więcej 
satysfakcji. Szkoda, że często nie 
są doceniani ci trenerzy, którzy 
może w piłce młodzieżowej nie 
osiągają wielkich sukcesów, ale 
rzetelnie przygotowują młodych 
zawodników do gry na poziomie 
umożliwiającym nawiązanie 
równorzędnej walki z rówieśni-
kami z Francji, Anglii, czy Da-
nii. Takiemu trenerowi naprawdę 
często ciężko się przebić, bo cała 
masa osób i działaczy oczekuje 
od niego tylko wygranych me-
czów i wypina piersi po medale 
i odznaczenia…   

- W barwach warszaw-
skich drużyn zdobył Pan bli-
sko 50 bramek, a z orzełkiem 
na piersiach strzelił Pan aż 20 
goli w 63 meczach – to pięk-
na statystyka znakomitego 
napastnika… A teraz, słynny 
„Dziekan” chce „zaatakować” 
Sejmik Mazowiecki?

- Tak, chcę podjąć walkę na 
tym polu…

- A tak zupełnie serio – kan-
dyduje Pan w wyborach samo-
rządowych do Sejmiku Mazo-
wieckiego – z czym Pan idzie 
do samorządu?

- Jestem warszawiakiem 
związanym z prawobrzeż-
ną Warszawą i znam tę część 
miasta. Dziadkowie mieszkali  
w Wawrze, mama pracowała 
w cukierni na ul. Grochowskiej 
przy pl. Szembeka, a ja ponad 
dwadzieścia lat mieszkałem  
w Marysinie Wawerskim, przy 
ul. Korkowej. Tam, gdzie teraz 
jest boisko „Syrenka” spędziłem 
prawie całe swoje piłkarskie, 
młodzieńcze życie. Tutaj dzia-
łam także na płaszczyźnie spo-
łecznej – w ostatnich latach dwa 
razy byłem współorganizatorem 
Piłkarskich Mistrzostw Świata 
Dzieci z Domów Dziecka. Oczy-
wiście, sport jest mi najbliższy, 
ale nie chcę się wyłącznie na nim 
koncentrować – jestem otwarty 
na wszelkie inicjatywy miesz-
kańców i przedsięwzięcia, które 
mogą polepszyć jakość życia w 
dzielnicach prawobrzeżnej War-
szawy.

- Ok, ale dajmy jakiś kon-
kretny przykład w odniesieniu 
do sportu…

- Wielkim problemem są na 
przykład masowe zwolnienia 
dzieci i młodzieży z lekcji wy-
chowania fizycznego. A przecież 
można te lekcje uczynić na tyle 
ciekawymi, że uczniowie będą 
chcieli w nich brać udział. 

- No to mamy konkretną 
sprawę, ale jak Pan chce to 
zrobić?

- Poprzez pełne wykorzysta-
nie boisk przyszkolnych i „Or-
lików”. W końcu po to przecież 
powstały. A także poprzez wspar-
cie organizacji różnego rodzaju 
turniejów sportowych dla dzieci 
i młodzieży. Jako człowiek śro-
dowiska sportowego chciałbym 
również służyć wsparciem dla 
mniejszych klubów sportowych, 
być ich łącznikiem z samorzą-
dem. Niestety, część z tych klu-
bów boryka się z problemami 
zarówno natury finansowej, jak 
i prawnej. Przykładem jest choć-
by południowopraski „Drukarz”, 
w którym trenują cztery setki 
młodych piłkarzy. Takim klu-
bom trzeba pomagać, bo brak tej 
pomocy skutkuje nie tylko słab-
szym zapleczem zawodniczym 
dla dużych klubów, ale także 
negatywnymi skutkami społecz-
nymi. Bo przecież jeśli dzieci  
i młodzież angażują się w sport 
i rekreację, to mają mniejszą po-
kusę zaangażowania się w inne, 
mniej chwalebne działania…  
I to jest sprawa, którą należy za-
jąć się natychmiast, bo może się 
okazać, że potem będzie zbyt 
późno…

Rozmawiał Adam Rosiński

O sukcesach polskiej piłki nożnej, szkoleniu młodzieży i samorządzie – „Mieszkaniec” 
rozmawia z „Dziekanem”, Dariuszem Dziekanowskim, jednym z najlepszych polskich 
napastników, przewodniczącym Klubu Wybitnego Reprezentanta.

piłka nożna moja miłość
8 listopada ruszyły pierwsze ślizgawki na Zimowym Na-
rodowym. Największe lodowe miasteczko, w tej części 
Europy, funkcjonować będzie aż do 1 marca 2015 roku. 
Druga edycja Zimowego Narodowego to m.in. trzy lo-
dowiska, lodowa górka i wiele innych atrakcji.

zimowo na narodowym

Podczas drugiej edycji Zimowego Narodowego jed-
no lodowisko zostało zastąpione trzema. Dwa z nich 
będą połączone lodową ścieżką. Duże, oddzielne lo-
dowisko będzie areną zmagań łyżwiarskich amatorów, 
ale również międzynarodowych mistrzów w jeździe na 
łyżwach. Nowością będzie także górka lodowa, z któ-
rej będzie mogło skorzystać nawet 700 osób w ciągu 
godziny, a także dwa międzynarodowe show na lodzie. 
Łączna powierzchnia pokrywy lodowej to ponad 5000 
m2. Tegoroczne zimowe miasteczko działać będzie, aż 
przez sto dni.

Dodatkowymi atrakcjami towarzyszącymi Zimo-
wemu Narodowemu będą specjalne pokazy lodowych 
akrobacji. 7 lutego,  po raz pierwszy w Polsce,  Zimowy 
Narodowy będzie gościł „Extreme Ice Show”. To emo-
cjonujące widowisko jazdy ekstremalnej na łyżwach. 
Z kolei 28 lutego, również po raz pierwszy w Polsce, 
odbędzie się show „Kings On Ice”, podczas którego 
wystąpią aktualni mistrzowie olimpijscy i mistrzowie 
świata w jeździe figurowej. Wydarzenie to będzie połą-
czeniem rozrywki ze sportem, jazdy klasycznej z akro-
bacjami.

Na Zimowym Narodowym każdy znajdzie coś dla 
siebie. Obok lodowisk powstanie także skatepark, 
który cieszył się dużym zainteresowanie gości ubie-
głorocznej edycji. W sobotnie i niedzielne poranki 
będą odbywały się cykliczne imprezy dla najmłod-
szych – „Poranki dla maluchów”. Nieco starsi go-
ście, w piątkowe i sobotnie wieczory będą mogli się 
bawić na „disco lodowiskach”, z muzyką graną na 
żywo. Nowością jest Ice Bistro z dobrym jedzeniem  
i strefą chilloutu. Z pewnością równie wielką atrakcją 
towarzyszącą Zimowemu Narodowemu będzie Świą-
teczny Jarmark, wzorowany na austriackich, a także 
piękna choinka. Jarmark będzie czynny od 6 grudnia 
do 6 stycznia.

Zimowe Miasteczko na płycie Stadionu czynne bę-
dzie: poniedziałek-czwartek w godz. 15.00-23.00; piątek 
w godz. 15.00-00.45; sobota-niedziela w godz. 09.00-
00.00. Podczas Świąt Bożego Narodzenia i w okresie 
Noworocznym (25 grudnia - 6 stycznia 2015 r.) oraz 
podczas ferii zimowych (19 stycznia - 1 lutego 2015 r.)  
lodowisko czynne będzie według weekendowych go-
dzin otwarcia, tj. 09.00-00.00. 

Więcej informacji: www.zimowynarodowy.pl
(um)
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- Czy jak zostanie Pan 
prezydentem Warszawy 
zrezygnuje Pan z upra-
wiania ekstremalnych 
sportów jak skoki spa-
dochronowe, podczas 
których złamał Pan 

bark?
- Ja jestem bardzo 
aktywny. Biegam 

maratony, upra-
wiam strze-
lectwo spor-
towe. To nie 
jest szuka-
nie na siłę 
adrenaliny, 
ale takie 
„ z d r o w e 
A D H D ” . 
M a j ą c 
niespoży-
te pokła-
dy energii 
i wielo-
letnie do-
ś w i a d -

c z e n i e 
s a m o r z ą -

dowe zdecy-
dowałem się 
kandydować 
na urząd pre-
zydenta War-

szawy, bo nasze 
miasto potrze-
buje nowego im-
pulsu. Uważam, 
że w zarządzaniu 
stolicą potrzeba, 
świeżej krwi. Po-
trzeba energii, która 
w całości skupiona 
zostanie na dzia-
łaniu dla miesz-
kańców Warszawy,  

a nie dla tej, czy in-
nej partii. A mając 39 

lat jestem w szczycie 
możliwości fizycznych 
i intelektualnych, w 
najlepszym wieku do 
podejmowania wy-
zwań. W tym wieku 

prezydent Gron-
k i e w i c z -

W a l t z 
z o s t a ł a 
p r e z e -

sem NBP, 
a Aleksander Kwaśniewski 
prezydentem Polski.

- Uważa Pan, że obecna 
prezydent za mało czasu 
poświęca pracy?

- Od czterech lat jestem 
burmistrzem Ursynowa i 
wiem, że norma na takim 
stanowisku to praca po kil-
kanaście godzin na dobę, 
głównie w terenie, wśród 
ludzi. To angażowanie się 
na ponad 100 procent. Je-
stem na taką pracę dla war-
szawiaków gotowy. Pani 
prezydent dzieli swój czas 
zawodowy, wykładając co 
poniedziałek na uczelni i 
zarządzając partią jako 
jej liderka w Warszawie 
i wiceprzewodnicząca w 
kraju. Zauważam też, że 
obecna władza po 8 latach 
jest zmęczona i wypalona. 
Warszawa jest dziś admi-
nistrowana, a nie sprawnie 
zarządzana. Potencjał, jaki 
drzemie w mieście oraz 
fundusze europejskie powo-
dują, że miasto siłą rozpędu 
się rozwija i zmienia. Ale 
brakuje śmiałych pomysłów 
oraz szybkich i zdecydowa-
nych decyzji w najważniej-
szych sprawach. Kto by 
nie był prezydentem, jakoś 
wyda pieniądze z budżetu. 
Mnie chodzi o pomysł na 
wydawanie tych pieniędzy.

- To jak Pan by je wy-
dał?

- Miasto nie ma określo-
nych priorytetów. Brakuje 
10 tys. miejsc w żłobkach 
i przedszkolach. Kilka-
dziesiąt tysięcy rodzin nie 
ma kanalizacji. W 3,5 tys. 
mieszkań komunalnych nie 
ma toalety, a kolejne kilka-
naście tysięcy jest ogrzewa-
ne na prąd. Miasto grzęźnie 
w korkach. To są prawdziwe 
priorytety. Już sama zmiana 
jakości zarządzania przynie-
sie wymierne korzyści. Pro-
szę spojrzeć na metro, które 
za wszelką cenę próbowano 
otworzyć przed wyborami. 
Też nie wyszło. Zgodnie  
z pierwszymi zapowiedzia-
mi obecnej prezydent mia-
sta, już od roku powinni-
śmy móc jeździć metrem od  

Targówka po Bemowo. Tak 
się nie stało, a to tylko jedna 
z wielu niezrealizowanych 
przez osiem lat obietnic. 
Najwyższy czas skończyć 
z obietnicami i wziąć się 
do pracy, ale do tego trze-
ba mieć energię i pomysły.  
Ja je mam.

- Kandydat PiS, Jacek 
Sasin, obiecuje warszawia-
kom darmową komunika-
cję. To propozycja trudna 
do przebicia. Co zatem Pan 
oferuje w tym zakresie?

- Pan poseł Sasin jest 
poważnym politykiem,  
a traktuje warszawiaków 
niepoważnie, dlatego nie za-
mierzam włączać się w tego 
typu licytacje. W żadnym z 
dużych europejskich miast 
nie ma darmowej komuni-
kacji i Warszawy również 
na to nie stać. Ale zgadzam 
się, że komunikacja jest za 
droga. Proponuję o połowę 
obniżyć ceny biletów okre-
sowych. Dzięki temu gru-
pa ludzi, która dziś jeździ 
na gapę, albo nie korzysta 
z komunikacji, kupi bilety. 
Jeśli połączymy to z roz-
budową sieci buspasów, to 
okaże się, że wzrost liczby 
pasażerów zapewni podob-
ne dochody do obecnych. 

- Możliwa jest Warsza-
wa bez korków?

- Obecnie Warszawa 
jest najbardziej zakorkowa-
ną stolicą w UE. W czasie 
porannego szczytu dojazd 
do pracy zajmuje niemal 
dwa razy dłużej, niż przy 
przejezdnych ulicach. 
Mieszkańcy stolicy już dziś  
w przeliczeniu na tysiąc 
mieszkańców mają dwa 
razy więcej samochodów 
niż berlińczycy i władze nie 
mogą nie dostrzegać tego 
faktu. Korki nie znikną, ale 
miasto trzeba i można udroż-
nić. Nie stanie się tak tylko 
dzięki 7 stacjom drugiej linii 
metra. Brakuje obiecywanej 
przez prezydent obwodnicy 
Śródmieścia. Należy zbu-
dować skrzyżowania wie-

lopoziomowe na głównych 
węzłach komunikacyjnych. 
Brakuje obiecanych 4 mo-
stów. Moje propozycje 
odnośnie zachęcenia do 
korzystania z komunikacji 
zbiorowej również pomo-
gą odkorkować miasto. To 
wszystko będzie kosztować, 
ale przecież można te inwe-
stycje finansować w ramach 
partnerstwa publiczno-pry-
watnego, którego obecne 
władze się boją, a które z 
powodzeniem działa nie 
tylko w Londynie, czy Pa-
ryżu, ale także Wrocławiu, 
czy Poznaniu.

- To bardzo dużo pracy. 
Czy jej wykonanie nie bę-
dzie wiązało się z zatrud-
nieniem kolejnych urzęd-
ników? Sam Pan często 
przypomina, że Warsza-
wa już ma ich najwięcej 
w kraju w przeliczeniu na 
mieszkańca.

- Wręcz przeciwnie 
– rozrost aparatu urzęd-
niczego musi zostać za-
hamowany. W pierwszej 
kolejności można to zrobić 
wprowadzając decentraliza-
cję i przekazując kompeten-
cje dzielnicom. Drugi aspekt 
to urząd przyjazny miesz-
kańcom. Chciałbym, aby 
urzędy były otwarte od 7 do 
19. Wyprzedzając pytanie o 
wzrost zatrudnienia odpo-
wiadam: można to rozwią-
zać pracą zmianową i dzięki 
likwidacji dublujących się 
stanowisk w dzielnicach i w 
mieście. Częstymi gośćmi 
w urzędach są przedsiębior-
cy. Również prowadziłem 
działalność gospodarczą i 
dobrze wiem, że urzędnicy 
często nie rozumieją przed-
siębiorców. Ale to urzędnik 
musi się dostosować, dlate-
go chciałbym wprowadzić 
szkolenia, staże dla pra-
cowników urzędów w ma-
łych, prywatnych firmach. 
Pozwoli to poznać mecha-
nizmy, zasady działania, 
przekonać się, co jest waż-
ne dla drugiej strony i le-
piej pomagać rozwiązywać 

rodzące się problemy.

- Prezydentem Warsza-
wy chce zostać 11 osób. Co 
Pana wyróżnia spośród 
nich?

- Dwie podstawowe  
i najważniejsze rzeczy – 
doświadczenie i bezpartyj-
ność. Mam największe do-
świadczenie samorządowe 
spośród kandydatów, którzy 
kiedykolwiek ubiegali się 
o prezydenturę Warszawy: 
w samorządzie Warszawy 
działam od 16 lat. Po drugie 
nie mam balastu w postaci 
powiązań – a przez to zo-
bowiązań partyjnych, które 
od lat wstrzymują rozwój 
wielu projektów w stolicy. 
Bo przecież kwestie janosi-
kowego, czy reprywatyzacji 
nie zostały załatwione, po-
mimo że obecna prezydent 
jest ważnym politykiem PO, 
bo interes partii był ważniej-
szy, niż interes mieszkań-
ców. A przecież prezydent 
stolicy musi umieć powie-
dzieć „nie” nawet premiero-
wi, gdy tego wymaga interes 
mieszkańców. Warszawa, 
jak i każde inne miasto, to 
nie miejsce dla polityków. 
Gdynia, Kraków, Wrocław, 
Poznań – mieszkańcy tych 
miast od lat zamiast na par-
tyjnych polityków stawiają 
na pragmatycznych samo-
rządowców i nie żałują. 
Nieskrępowani partyjnymi 
zależnościami prezyden-
ci miast, mogą skuteczniej 
rozwiązywać problemy 
zwykłych mieszkańców. 
Partyjny polityk, jakąkol-
wiek opcję będzie repre-
zentował, zawsze będzie  
w rozwoju Warszawy jak 
zaciągnięty hamulec ręcz-
ny. I mieszkańcy zaczynają 
to dostrzegać, co było widać 
w czasie zainspirowanego 
przeze mnie referendum: 
322 tysiące mieszkańców 
zagłosowało za odwołaniem 
Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Rozmawiał AS

Rozmowa z Piotrem Guziałem, kandydatem na prezydenta Warszawy. 

rządzIć popraWnIe to za mało – WarszaWa zasługuje na WIęcej!

PIOTR GUZIAŁ - kandydat na prezydenta Warszawy, lider Warszawskiej 
Wspólnoty Samorządowej. Od czterech lat sprawuje urząd burmistrza Ursyno-
wa, gdzie mieszka od drugiego roku życia. Od 1998 r. działa w samorządzie lo-
kalnym, poprzez Warszawską Wspólnotę Samorządową, buduje alternatywę dla 
partii politycznych. Stał się inicjatorem ubiegłorocznego referendum w sprawie 

odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydenta stolicy oraz lide-
rem rodzącego się przy tej okazji ruchu społecznego. Podkreśla, że „zza biurka 
nie wszystko widać”, dlatego jest najczęściej spotykającym się z mieszkańca-
mi burmistrzem. Studiował ekonomię w Kolonii, uzyskał dyplom na kierunku  
Gospodarka Publiczna w Szkole Głównej Handlowej. 




