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9października idziemy do wyborów. W naszej redakcji obecne są wszyst-
kie opcje polityczne. I wszyscy idziemy do wyborów i każdy z nas bę-

dzie głosował według własnego przekonania. Będziemy głosować najpewniej 
różnie, ale łączy nas przekonanie, że głosować trzeba, że pójście do urny wy-
borczej jest obowiązkiem każdego obywatela. 

Pracujemy razem ponieważ aktywność społeczna  na szczeblu dzielnicy to 
nie jest miejsce na wielką politykę. Trzeba znać własną dzielnicę, znać ludzi, 
być przejętym ideą samorządności a nie wielkimi ideologiami. Nie lekcewa-
żymy jednak wielkiej polityki. Uważamy, że obywatel naszej dzielnicy ma być 
też obywatelem kraju. Dlatego apelujemy do wszystkich, aby szli do wyborów 
do Sejmu i Senatu RP. 

Frekwencja wyborcza w dużej mierze świadczy o nas. Wielu nie idzie do urn, 
bo mówią, że nie mają na kogo głosować. Taki argument jest jednak z gruntu 
mylny. Głosuje się bowiem nie na aniołów, ale na polityków. Ci zaś anioła-
mi bywają rzadko. Ale można   wybrać gorszych lub lepszych. Jeśli nie masz  
swoich żelaznych kandydatów wybieraj tych, którzy najmniej ci podpadli.

Ten kto do wyborów nie idzie, w taki sam sposób ponosi odpowiedzialność 
za ich wynik jak i ten, który oddał swój głos. Zgadza się po prostu, że za nie-
go wybierają inni, jednocześnie odbierając sobie moralnie prawo do krytyki 
władzy.

Za czasów PRL frekwencję wyborczą zazwyczaj fałszowano. Niezależnie 
od tych fałszerstw więcej ludzi uczestniczyło w tej wyborczej farsie niż dzisiaj, 
gdy kraj jest niepodległy a wybory prawdzie.  Wydaje się to nam zawstydzają-
ce. Świadczy o tym, jak wielu Polaków nie ceni sobie niepodległości i spraw 
ogółu nie traktuje poważnie.

Nie tylko zachęcamy do udziały w wyborach lecz również staramy się wy-
bór ułatwić. W tym wydaniu prezentujemy Państwu debaty między kandyda-
tami największych ugrupowań startującymi z naszego okręgu. Liczymy, że nie 
udało nam się przybliżyć naszym czytelnikom nie tylko programy wyborcze,  
z których realizacja bywa różnie, ale także osoby kandydatów. 

Zapraszamy do lektury a w niedzielę do urn!
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Roczny kalendarz prac Parla-
mentu Europejskiego i eurodeputo-
wanych podzielony jest na tygodnie 
posiedzeń komisji, obrad grup poli-
tycznych, sesji plenarnych oraz ty-
godnie dedykowane pracom posłów 
w regionie wyborczym. Podczas każ-
dego tygodnia pracy w Parlamencie 
posłowie zbierają się w Brukseli lub 
Strasburgu i od poniedziałku do 
czwartku uczestniczą w pracach par-
lamentarnych, konferencjach, semi-
nariach i warsztatach. 

Tydzień posiedzeń komisji
Będąc członkiem przynajmniej 

dwóch komisji parlamentarnych, po-
słowie uczestniczą w całodniowych 

posiedzeniach, odbywających się  
w 3,5-godzinnych blokach. Podczas 
spotkań komisji omawiane są doku-
menty legislacyjne z danej tematyki,  
a posłowie mają szansę zgłaszać uwa-
gi i ewentualne poprawki do pro-
ponowanych tekstów. Posiedzenia 
komisji są także okazją do wymiany 
poglądów z ekspertami krajowymi  
i przedstawicielami innych unijnych 
instytucji i agencji.

Komisja Ochrony Środowiska, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności - ENVI, której jestem 

członkiem, jest jedną z największych 
i najbardziej aktywnych komisji 
Parlamentu Europejskiego. Dzię-
ki swojej pozycji ma duży wpływ  
na kształtowanie polityki ochrony 
środowiska, oraz ściśle z nią powią-
zaną polityką energetyczną. Zasad-
nicza rola komisji ENVI w procesie 
legislacyjnym polega na przygoto-
waniu przez posła sprawozdawcę 
raportu, będącego odpowiedzią na 
propozycję Komisji Europejskiej. 
Dodatkowo inne komisje parlamen-
tarne mogą zostać poproszone o wy-
danie opinii do danego dokumentu. 
Po opracowaniu raport przedstawia-
ny innym posłom do konsultacji  
i poddawany jest pod głosowanie  
w ramach komisji. Następnie raport 
omawiany i głosowany jest podczas 
sesji plenarnej w Strasburgu. 

Jednym z najważniejszych obec-
nie tematów, który jest przedmio-

tem prac komisji ENVI jest przy-
gotowanie do Konferencji ONZ  
w sprawie zmian klimatu (COP17), 
która odbędzie się już w grudniu  
w Durbanie. Szczyt ten i towarzyszą-
ce mu przygotowania, są niezwykle 
istotne z punktu widzenia Polski. 
Konferencja odbędzie się w czasie 
Polskiej Prezydencji w Radzie UE  
i osiągnięcie ewentualnego kompro-
misu dotyczącego redukcji emisji  
na poziomie globalnym byłoby na-
szym ogromnym sukcesem.

Drugą komisją, w której pracu-
ję to Komisja ds. Przemysłu, Badań  
Naukowych i Energii - ITRE. Komi-
sja ta zajmuje się tematyką z zakresu 
polityki energetycznej, europejskich 
Programów Ramowych z zakresu 
badań i innowacji oraz polityki prze-
mysłowej. Najważniejsze dokumen-
ty, nad których przygotowaniem 
pracują obecnie członkowie komisji 
ITRE to tworzenie wspólnego rynku 
energetycznego, dyrektywa o efek-
tywności energetycznej oraz nowa 
unijna strategia kosmiczna.

Tydzień obrad grup politycznych
Deputowani zasiadający w Par-

lamencie Europejskim podzieleni są 
nie ze względu na narodowość, lecz 
ze względu na poglądy polityczne 
i przynależą do różnych grup poli-
tycznych. W trakcie dni poświęco-
nych spotkaniom grup politycznych, 
posłowie uczestniczą w zamkniętych 
obradach, podczas których omawia-
ne i przygotowywane są stanowiska 
frakcji na nadchodzące głosowania 
plenarne w kluczowych kwestiach. 

Liczba grup politycznych zmie-
nia się wraz z każdą kadencją Parla-
mentu Europejskiego i obecnie wy-
nosi 7. Największą grupą w obecnej 
kadencji jest licząca 265 członków z 
26 krajów grupa Europejskiej Partii 
Ludowej (EPP), do której należą po-
słowie PO-PSL. Na czele grupy EPP 
stoi pełniący rolę przewodniczącego 
Joseph Daul, który wspierany jest 
przez dziesięciu wiceprzewodniczą-
cych, z których każdy odpowiada  
za inny obszar działań grupy. 

Klub EPL
W każdym tygodniu prac  

w Parlamencie, odbywa się także 
spotkanie Klubu Europejskiej Par-
tii Ludowej zrzeszającego posłów 
partii PO-PSL, który obecnie liczy 
28 eurodeputowanych. W trakcie  
spotkań omawiane są sprawy bieżą-
cych głosowań i strategii przyjmo-
wanej przez polskich posłów.

Sesje plenarne
W każdym miesiącu poza sierp-

niem, prace parlamentarne przeno-
szą się do Strasburga, gdzie odbywają 
się 4-dniowe sesje plenarne. Podczas 
posiedzeń plenarnych posłowie de-
batują oraz głosują nad dokumen-
tami przyjętymi wcześniej przez 
komisje parlamentarne oraz nad 
rezolucjami przygotowanymi przez 
posłów. Sesje te stanowią również 
forum dyskusji w ważnych sprawach  
z zakresu polityk wewnętrznych  
oraz międzynarodowych z przed-
stawicielami innych instytucji unij-
nych, jak również państw i organiza-
cji międzynarodowych. Kilka razy 
do roku mają także miejsce tzw. mi-
ni-sesje plenarne w Brukseli. Są to 
dwudniowe posiedzenia Parlamentu 
w czasie, których, podobnie jak pod-
czas spotkań w Strasburgu, odbywa-
ją się debaty i głosowania. 

Tydzień pracy w terenie
Praca posła w regionie wyborczym 

jest niezwykle istotna. Każdy depu-
towany ma szansę spotkać się z wy-
borcami i zapoznać ich z problema-
mi, nad którymi obraduje Parlament. 
Posłowie otrzymują również szereg 
interwencji od mieszkańców regionu  
z prośbą o pomoc, którymi zajmują 
się asystenci regionalni w tereno-
wych biurach poselskich. 

Praca w Parlamencie Europej-
skim jest niezwykle zróżnicowana  
i intensywna. Posłowie są w ciągłym 
ruchu między regionem wyborczym, 
a Brukselą i Strasburgiem. Nie raz 
się, więc zdarza, że nawet walizki 
nie nadążają za swoimi właścicie-
lami, a lotniska i samoloty stają się 
poniekąd drugim domem. Świado-
mość posiadania wpływu na decyzje 
dotyczące bezpośrednio wszystkich 
Europejczyków i możliwość ulep-
szenia wielu aspektów życia naszych 
obywateli jest dla mnie priorytetem 
i sprawia, iż nawet w chwilach naj-
większego zmęczenia z satysfakcją 
podejmuję nowe wyzwania.

PARLAMENT 
EUROPEJSKI OD KUCHNI  
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CZY TO 
NASI  

RADNI? 

NASZE 90 MLN, TWOJE 2.2 TYS. PRASKI I SASKOKĘPSKI BUDŻET 

Kazimierz Wóycicki

Czy znasz swoją dzielnicę?  
Nazwy ulic, bardziej znane 

albo charakterystyczne postacie, 
wiesz co i gdzie się kupuje? Gdzie 
jest poczta, fryzjer i którą restaura-
cję najbardziej lubisz? To wszystko 
z pewnością wiesz.

Ale czy wiesz, jaki jest budżet 
twojej dzielnicy i jak się go się wyda-
je? Jeśli tego nie wiesz, to Twoja wie-
dza o własnej dzielnicy ma poważne 
luki. Bynajmniej rzecz nie w tym, by 
zaraz dopatrywać się wszędzie jakiś 
nieprawidłowości. Chodzi o to by 
być współgospodarzem w miejscu, 
gdzie się żyje, a nie tylko półświa-
domym tego, co wokół się dzieje, 
mieszkańcem.

Rozpoznanie spraw budżetu 
wcale nie jest takie łatwe. To mogło-
by nas usprawiedliwiać, że tak blade 
mamy pojęcie, jaki jest ten budżet 
Saskiej Kępy i Pragi Południe. Do-
kument, który zawiera odpowied-
nie informacje to „załącznik dziel-
nicowy do Uchwały Budżetowej 
M.st Warszawy na rok 2011. Nr VI 
Dzielnica Praga Południe”. Każdy 

Saska Kępa to małe miasto, 
liczące 40 tys. mieszkańców.  

To prawda, Saska Kępa zanurzona 
jest w wielkiej metropolii. Nie jest 
więc to prowincja, gdzie się wszy-
scy ze wszystkimi znają. Większa 
i wielka polityka częściej ma tu 
wpływ na całkiem lokalne sprawy. 
To nie znaczy jednak by zapomi-
nać o zasadniczej idei samorządu,  
w którym władza powinna być blisko 
obywatela. Samorząd to podstawa 
społeczeństwo obywatelskiego i de-
mokracji. Tutaj kontrola władzy, by 
reprezentowała interesy wyborców 
(a nie swoje prywatne) może mieć 
intensywny i niemal bezpośredni 
charakter. Aby jednak władzę kon-
trolować trzeba ją przede wszystkim 
znać. A z tym bywa słabo. 

Mówi się, to prawda, że władza 
ma wychodzić do obywatela. Nas 
nurtuje jednak pytanie, czy obywa-
tele przyglądają się temu, co robi 
władza. Mamy w redakcji „Saskiej 
Kępy” silne wrażenie, że w naszej 

dzielnicy ani władza nie wychodzi 
do obywatela, ani też obywatele nie 
znają władzy. Nader niska frekwen-
cja wyborcza w wyborach komunal-
nych jest jednym z tego przejawów.  
Nawet ci, którzy głosowali zapomi-
nają na kogo głosowali. 

Kto więc nas reprezentuje? Rad-
ni z Kępy to p. Mirosława Terlecka z 
PIS, p. Mateusz Mroz z PIS, p. Ry-
szard Kalkhoff (PO), p. Małgorzata 
Rymkiewicz (PO), p. Marta Czerwosz 
(PO), p. Adam Kwiatkowski (PIS) 
i p. Hubert Zalewski (PO). Radna 
Terlecka zajmuje się rozdziałem lo-
kali komunalnych. Radny Zalewski 
to dzielnicowa komisja sportu. 

Szczerze mówiąc na Kępie nie 
bardzo ich widać. Nigdy wyraziście 
nie prezentowali, co dla dzielnicy 
chcieli by zrobić, ani nie wiadomo, 
co takiego zrobili. Jedynie p. Mroza 
można by oceniać po tym, co zdziałał 
jako Burmistrz (nic chcemy go w tym 
miejscu ani chwalić ani krytykować 
- wymagałoby to odrębnego tekstu). 
Jeśli więc coś o radnych z Kępy wie-
my, to przede wszystkim z  plotek. 

Mówią one, że poszczególni rad-
ni podwiązani są pod różne „układy” 
w Ratuszu na Grochowskiej. Podob-
no radny Kalkhoff to osoba bardzo 
bliska burmistrza. Nie powinno 
to dziwić, bo też jest z PO. Podzia-
ły partyjne mają jednak w radzie 
małe znaczenie. Burmistrz podobno 
świetnie dogaduje się z p. Terlecką z 
PIS-u. Ma on natomiast nie najlep-
sze stosunki z p .Grzegrzółką (PO), 
który też chciał być burmistrzem. 
Co by jednak o tych układach nie 

naplotkować, nie ma żadnego „ukła-
du”, który by służył Saskiej Kępie. 

Dla niektórych bycie radnym 
ma być jedynie krokiem do dalszej 
politycznej kariery. Pan Kwiatkow-
ski kandyduje do sejmu. Burmistrz 
Kucharski w poprzednich wyborach 
też kandydował. Teraz podobno 
wybiera się na Wicemarszałka Ma-
zowsza. Nie mamy jednoznacznej 
oceny tego zjawiska. Chęć kariery 
jest sprawą naturalną, a zdobyte w 
samorządzie doświadczenie może 
być przydatne i wyżej. Prawdziwy 
jednak polityk samorządowy to w 
naszych oczach taki, który koncen-
truje się na sprawach dzielnicy i nie 
marzy o dalszej karierze.

Co jednak miałby robić taki ide-
alny samorządowiec z Saskiej Kępy? 
Jak wyobrazić sobie naszego idealne-
go radnego? Przede wszystkim wi-
nien być na Saskiej Kępie widoczny, 
rozmawiać z ludźmi. To jest możli-
we, bowiem życie dzielnicy koncen-
truje się na Francuskiej i można tam 
dać się wszystkim poznać. Powinien 
naszym zdaniem posługiwać się In-
ternetem i w ten również sposób ko-
munikować się z mieszkańcami.

Przede wszystkim jednak winien 
działać na rzecz Kępy. Znać jej po-
trzeby i samemu występować z inicja-
tywę. Na Kępie sporo jest do roboty i 
nie tak trudno o ciekawe pomysły. 

Dzielnica ma ogromny potencjał 
kulturalny, gdy chodzi o mieszkań-
ców. Nie ma nawet co wymieniać, 
ilu wybitnych przedstawicielu kul-
tury tu mieszka. Nie posiada nato-
miast prawie żadnego wspólnego 

życia kulturalnego. Na to po prostu 
nikt nie ma pomysłu. Nie mają go 
również nasi radni. 

Saska Kępa jest też dzielnicą 
zabytkową. Nikt jednak nie zadbał  
o to, by to wyeksponować. Publiko-
wany przez nas cykl „Szlak kultu-
ralny Saskiej Kępy” usiłuje nadro-
bić te braki. Potrzebujemy jednak 
silniejszej świadomości, że Kępa 
symbolizuje to, co często najciekaw-
sze w II RP, że tu można przywracać 
pamięć o lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku. Takiej pamięci  
w Warszawie wciąż jest za mało.

Na bakier jest też z bardziej ba-
nalnymi sprawami komunalnymi. 
Wyremontowano Francuską, ale 
stan bocznych ulic jest pożałowa-
niu godny i zawstydzający. Ale na-
wet na Francuskiej część lokali stoi 
pusta. W którymś z miast na Śląsku 
widziałem, że oddano takie miejsca 
młodym artystom. Robili tam wła-
sne dekoracje, póki lokal nie był wy-
najęty.  Dlaczego nie można zrobić 
czegoś takiego u nas?

Wrażenie ratują nowe i często 
elegancko urządzone nowe sklepy. 

Kępa nie posiada też samorzą-
du. Nie może być to pełnoprawny 
samorząd, ale Ustawa Samorządo-
wa zezwala na organa pomocnicze. 
Mogła by to być bardzo żywa dzia-
łalność. Taką jednak nie jest. Samo-
rząd Mieszkańców Saskiej Kępy jest 
praktycznie martwy. Nikt nie usiłu-
je go ożywiać.

Nasi Radni, gdyby tylko zechcie-
li, mieliby pełne ręce roboty.

http://kazwoy.wordpress.com

kto chce, może go znaleźć w inter-
necie. Liczy 124 stron i prawdziwą 
męczarnią jest próba przebrnięcia 
przez wszystkie punkty i tabelki. 
Władze dzielnicy nie przygotowały 
żadnej broszury, która ułatwiłaby 
zapoznanie  się z tym, jak Ratusz 
na Grochowskiej wydaje pienią-
dze. Spróbujmy więc sami zajrzeć  
do tego dokumentu.  

Dzielnica Praga Płd ma roczny 
budżet 413 mln. Tyle urząd dzielni-
cowy wyda na nasze potrzeby. Do-
chody dzielnicy wynoszą 140 mln,  
a 279 mln to dotacja zewnętrzna.

 Owa dotacja pochodzi z Ratusza 
na Placu Bankowym.

Praga Płd liczy 182 tys. miesz-
kańców tzn, że każdego z nas przy-
pada trochę ponad 2.2 tys PLN. 
Można to też sformułować inaczej 
– Urząd miasta ma do dyspozycji 
od każdego z nas 2200 złotych (bo 
przecież pieniądze te pochodzą z na-
szych podatków).

Saska Kępa liczy 40 tys.tubylców. 
Stąd na Saską Kępę winno przypa-
dać ok. 90 mln. Jest to oczywiście 

uproszczenie, ponieważ trudno wy-
łączyć Kępę z całości organizmu 
dzielnicy. Ponadto budżetu Saskiej 
Kępy nikt nie sporządza, mimo że 
istnieje namiastka władzy samorzą-
dowej naszej mikrodzielnicy.

Znaczącą pozycję w skali ca-
łej Pragi Południe stanowi oświa-
ta. Łącznie oświata i wychowanie 
to 203 mln, a więc prawie połowa 
wszystkich wydatków. Dla przykła-
du - na szkoły podstawowe wydaje 
się 28 mln, na gimnazja 29 mln, na  
szkoły zawodowe 16 mln. 

Ochrona zdrowia i pomoc spo-
łeczna pochłania 41 mln. Gospodarka 
komunalna 84 mln, kultura 11 mln.

Urząd dzielnicy zatrudnia 292 
osoby. Wynagrodzenia tej grupy 
osób pochłaniają 24 mln. Nie wyda-
je się, że jest to zbyt dużo. Jest to ok. 
6% całości wydatków. 

W istocie urząd dzielnicy wydaje 
się być jedynie biernym administra-
torem znacznej części budżetu. Nie 
tyle dysponuje  pieniędzmi, co roz-
dziela je według z góry wyznaczone-
go klucza. 

W niektórych tylko wypadkach 
ma pewną swobodę jak również 
może posiadać inicjatywę. Jest tak  
w przypadku wydatków na kulturę. 

Taka ogólnikowa wiedza o finan-
sach nie starczy, by ocenić jak naszy-
mi dzielnicowymi pieniedzymi się 
gospodaruje.  Jest jednak jasne, że 
Saska Kępa, jest niedofinansowana 
i przez ratusz na Grochowskiej lek-
ceważona. To prawda, że wyremon-
towano Francuską, ale na to poszły 
pieniądze miejskie a nie dzielnico-
we. Ośrodek Kultury na Paryskiej 
kosztował 20 mln. To były dziel-
nicowe pieniądze, pytanie jednak  
czy trafnie wydane. 

Każdy budżet rządzi się zasadą 
„krótkiej kołdry”. Jeśli wyda się 
pieniądze na „A” , to nie będzie na 
„B”. Trudno być adwokatem jed-
nej sprawy, gdy nie zna się całości.  
Na co więc idzie nasz 90 mln rocz-
nie? Tym będziemy się w następ-
nych numerach „Saskiej Kępy”  
intensywnie zajmowali.

K.W.
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Kazimierz Wóycicki

Grzegorz Zatryb, Redaktor Na-
czelny „Saskiej Kępy”(GZ): Witam 
Państwa na dzisiejszej debacie. 
Została ona zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Saska Kępa” oraz 
gazetę „Saska Kępa”. Jest to de-
bata wyjątkowa z kilku względów. 
Po pierwsze nie stoją za nią maso-
we media. Pomysł i realizacja to 
zasługa organizacji społecznych. 
Po drugie, przy tym stole spoty-
kają się kandydaci, którzy przez 
wiele lat pracowali w lokalnych 
samorządach. Cieszę się, że może-
my gościć tu wszystkich Państwa 
dzięki, musze o tym wspomnieć, 
uprzejmości Spółdzielni Budowal-
no-Mieszkaniowej Pracowników 
Kultury. Ciężar prowadzenia de-
baty spocznie na Panu Kazimierzy 
Wóycickim, dziennikarzu z wie-
loletnim doświadczeniem i pra-
cowniku naukowym Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Kazimierz Wóycicki (KW): 
Wszyscy narzekamy na polityków, 
niewielu ludzi należy do partii poli-
tycznych. Panowie zdecydowali się na 
działalność polityczną. Jak była Pa-
nów motywacja?

Adam Kwiatkowski (AK): Na 
początku chciałbym podziękować 
za zaproszenie. Debata ta jest dla 

mnie o tyle ciekawa, że z Pawłem 
Lechem znamy się z działalności 
samorządowej od 1994 roku. Jeste-
śmy więcej obaj od długiego czasu 
obecni w warszawskim samorządzie, 
w warszawskiej polityce. Mówiąc już 
o sobie, mogę stwierdzić, że ta praca 
na rzecz Warszawy dała mi stosowne 
doświadczenie, które będę mógł wy-
korzystać na rzecz naszego miasta 
także w parlamencie. Właśnie chęć 
zrobienia użytku z tych doświad-
czeń, ale także moich doświadczeń 
w pracy w administracji samorzą-
dowej motywuje mnie do startu w 
wyborach parlamentarnych. Ponad-
to uważam, że Warszawa potrzebuje 
silniejszej reprezentacji w Sejmie 
i w tym kontekście chciałbym być 
posłem warszawskim.

KW: Czy znaczy to, że posłowie 
powinni być przede wszystkim repre-
zentantami swoich bezpośrednich wy-

borców, okręgów, w których zostali wy-
brani?

AK: Uważam, że Warszawa jest 
miastem, w przypadku którego zde-
rzają się dwa czynniki: prestiż naj-
ważniejszego miasta kraju i koszty 
stołeczności, koszty które w żaden 
sposób nie są rekompensowane przez 
państwo. Sytuacja takiego pozosta-

wienia Warszawy samej sobie stanie 
w końcu na drodze jej rozwoju. Jako 
poseł będę starał się wykorzystać 
swoje doświadczenie i kompetencje, 
aby to się zmieniło.

KW: Panie Pawle, proszę wybaczyć 
pewną familiarność tego zwrotu, solen-
nie obiecuję, że gdy zostaną Panowie 
parlamentarzystami będę się zwracał 
„Panie pośle”, jakie są Pana motywa-
cje bycia w życiu politycznym?

Paweł Lech (PL): Moje moty-
wacje sięgają głęboko w przeszłość. 
Już w szkole podstawowej czerpałem 
ogromną satysfakcję z działalności 
społecznej. Na poważnie jednak za-
częło się od harcerstwa. Przez wiele 
lat byłem na tej niwie bardzo aktyw-
ny, prowadziłem prężny, jak sądzę, 
szczep w jednej ze szkół. Od tego 
czasu kierowała mną zasada, że nie 
tylko praca czy rodzina są miejscem, 
w którym można się realizować. 
Właśnie moja działalność społecz-
na dała mi podstawę do rozpoczęcia 
działalności samorządowej. Wystar-
towałem z listy bezpartyjnego Fo-
rum Mieszkańców Pragi Południe, 
z dalekiego miejsca. Okazało się, że 
dzięki mojej aktywności społeczni-
kowskiej mieszkańcy znają mnie i 
darzą zaufaniem i w ten sposób zo-
stałem Radnym Dzielnicy. Także te-
raz, podczas obecnej kampanii czuję 
i widzę wsparcie mieszkańców i to 
także motywuje mnie do tego, aby 
zostać posłem i być ich reprezen-
tantem. Jestem od dziecka związany 
z Pragą, dorastałem na Saskiej Kę-
pie, teraz mieszkam na Wawrze. A 
tymczasem przecież, jeszcze nigdy 
Praga południe nie miała swojego 
przedstawiciela w Sejmie. I to także 
motywuje mnie do czynnego udzia-
łu w polityce i startu w wyborach. 
Bardzo zależy mi na rozwoju dziel-
nicy i mam nadzieję, że inwestycje, 
które ukończono w ciągu ostatnich 
pięciu lat i te, które trwają teraz, na-
wet w promieniu jednego kilometra 
od tego miejsca, dowodzą, że tak jest 
naprawdę, że dowodzą mojej sku-
teczności.

KW: Jak rozumiem, obaj Panowie 
w podobny sposób uzasadniają swoje 
zaangażowanie w politykę, podkreśla-
jąc swój związek z tym miejscem, z tą 
dzielnicą. Ale bycie posłem wiąże się 
także ze sprawami całego kraju. I w 
związku z tym mam dla Panów dość 
trudne zadanie: czy mogliby Panowie 
wymienić po trzy pozytywne i po jednej 
negatywnej, takiej, którą krytykujecie, 
cesze ugrupowania, do którego każdy z 
Panów należy?

PL: Zacznę może od pewnej 
wady Platformy Obywatelskiej, czy 
może cechy, która ja za wadę czasem 
uważam. Jest to pragmatyzm, jak ja 
to nazywam: „do bólu”. Rozumiem, 
że w polityce liczy się skuteczność, 
ale moim zdaniem istnieją pewne 

wartości, w przypadku których sku-
teczność nie powinna mieć prioryte-
tu. Wśród zalet PO wymienię przede 
wszystkim witalność, chęć do zmia-
ny rzeczywistości poprzez konstruk-
tywna pracę, pracę u podstaw. Zmie-
niamy Polskę, to widać na każdym 
kroku: inwestycje, place budów. To 
właśnie jest źródłem naszego hasła: 
„Polska w budowie”. Nasz program 
nie jest obliczony na jedną kadencję 
parlamentu, przez cztery lata wszyst-
kiego się nie zrobi. Potrzebujemy co 
najmniej ośmiu lat. To właśnie po-
doba mi się w Platformie: stawiamy 
cele i wyznaczmy termin ich realiza-
cji. Będzie Most Północny, pierwszą 
linie metra skończyliśmy, wkrótce 
będzie druga.

AK: To, co mnie najbardziej boli 
w przypadku Prawa i Sprawiedliwo-
ści to, to ze nie potrafimy dotrzeć do 
każdego Polaka i pokazać mu, kim 
naprawdę jesteśmy. Udało się pew-
nym mediom, udało się Platformie 
Obywatelskiej w jakimś stopniu, 
wykreować absolutnie fałszywy ob-
raz naszej partii, partii która prze-
cież ma swój program gospodarczy 
i składa się z ludzi, którzy wiele 
dobrego sobą reprezentują. Jak ma 
się ten obraz do rzeczywistości mo-
gliśmy przekonać się w te tragiczne 
dni po katastrofie smoleńskiej, kie-
dy nagle okazało się, że Pan Prezy-
dent Lech Kaczyński był zupełnie 
inną osobą, niż przedstawiały to te 
media. To, co moim zdaniem jest 
najmocniejszą stroną PiS jest prze-
konanie, że Polska musi być silnym 
państwem, spójnym i liczącym się 
na arenie międzynarodowej. To nie 
może być państwo, którego pozycja 
polega na tym, że jego przywódcy 
są klientami poklepywanymi po 
plecach przez wielkich tego świata. 
Jest to rzecz dla mnie fundamen-
talna: silne polskie Państwo. Dru-
ga sprawa to program gospodarczy. 
Choć PiS był partią rządzącą przez 
stosunkowo krótki czas zdołał zre-
alizować szereg ważnym reform, 
jak choćby zredukowanie obciążeń 
podatkowych obywateli. Tego aku-
rat nie da się powiedzieć o ostatnich 
czterech latach rządów Platformy. 
Trzecia rzecz to duma z naszej histo-
rii, szacunek dla dziedzictwa. Tu my 
zaczęliśmy w należny sposób trakto-
wać, tych, którzy po drugiej wojnie 
światowej walczyli o niepodległość 
Polski, a których propaganda PRL 
oczerniała, a organy represji prze-
śladowały.

GZ: Poruszyli Panowie kwestie 
gospodarki. Chciałbym się wobec 
tego spytać, jaka jest Panów opinia 
w sprawie wprowadzenia tzw. reguły 
wydatkowej dla samorządów, która 
poprzez ograniczenie możliwości 
zadłużania się poważnie redukuje 
potencjał inwestycyjny, także przy 
wykorzystaniu środków z Unii Eu-
ropejskiej. Mamy więc silny kon-

Wybory tuż tuż. Ale czy wszyscy wiemy, na kogo 
oddamy głos? Aby ułatwić naszym czytelnikom 
podjęcie tej trudnej decyzji „Saska Kępa”  
zaprosiła do debaty dwóch kandydatów  
na posłów, startujących z naszego okręgu  
wyborczego. Obaj, p. Adam Kwiatkowski (Prawo 
i Sprawiedliwość) i p. Paweł Lech (Platforma 
Obywatelska) przyjęli zaproszenie.Debatę  
poprowadził p. Kazimierz Wóycicki, najbardziej 
doświadczony spośród grona redakcyjnego  
dziennikarz. Zapraszamy do zapoznania się  
z przebiegiem ciekawej dyskusji.
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Paweł Lech

flikt między interesami finansów 
publicznych i lokalnych społeczno-
ści.

AK: Jako samorządowiec przyj-
muję takie rozwiązania z bólem, 
mam bowiem wrażenie, że budżet 
ratuje się kosztem samorządów lo-
kalnych. W efekcie, co jakiś czas 
słyszymy, że jakieś inwestycje są, nie 
z winy miasta, odkładane na przy-
szłość. A przecież Warszawa jest już 
chyba jednym na świecie miastem 
tej wielkości, które nie ma obwodni-
cy. To źle, ze brakuje mechanizmów 
współfinansowania miejskich in-
westycji przez budżet centralny. Tu 
koniecznie trzeba wspomnieć o tzw. 
„janosikowym”. Koledzy z Platfor-
my zbierali podpisy w sprawie zmia-
ny regulacji w tym zakresie, a moim 
zdaniem, jeśli jest się partią rządzą-
cą, to nie ma co zbierać podpisów 
tylko trzeba zmienić przepisy. Co 
gorsza „janosikowe” działa z opóź-
nieniem w rezultacie czego miasto, 
które już jest w kryzysie musi pła-
cić tak jak w czasach prosperity. 
Gdy dołożymy do tego wspomnianą 
przeze mnie wcześniej stołeczność, 
to możemy czuć się jak rozbitek na 
środku oceanu, któremu przywiąza-
no kamień do nogi i kazano się rato-
wać samemu. Tak się po prostu nie 
da. Miasto bez pieniędzy nie będzie 
inwestować, a bez inwestycji nie bę-
dzie się rozwijać.

PL: Od wielu lat prowadzę fir-
mę, która wymagała inwestycji, 
nieraz bardzo dużych, w oparciu o 
kredyt. Doskonale więc rozumiem, 
co to znaczy wziąć i kredyt i co to 
znaczy ten kredyt spłacać. Wiem 
wobec tego także to, że nie można 
się zadłużać ponad stan, bo ktoś ten 
kredyt w przyszłości będzie musiał 
spłacić, jeśli nie ja to moje dzieci. 
W związku z tym zadłużenie musi 
być racjonalne, nie może przekra-
czać pewnych wartości. Te, które 
zapisane są w ustawach wydają mi 
się wielkościami, których przekra-
czanie nie jest rozsądne, co pokazał 
choćby przykład Grecji. Dla dobra 
kraju, ale i dla dobra Warszawy nie 
można się dalej zadłużać bo gdy sta-
nie się to co teraz oglądamy w kilku 
krajach Unii, stracą wszyscy. Ko-
nieczne w takich przypadkach cięcie 
są zbyt bolesne i musimy wcześniej 
zatrzymać proces zadłużania się. 
Przyjęty przed dwoma laty program 
oszczędności działa i tempo rozwo-
ju naszego kraju pokazuje, że jest 
skuteczny i dobry. Mój przedmówca 
wspomniał o „janosikowym”. Jest to 
prawo uchwalone jeszcze w połowie 
lat dziewięćdziesiątych, które przez 
wiele lat swojego funkcjonowania 
uległo wynaturzeniu. Nie jestem za 
całkowitą likwidacją „janosikowe-
go” ale za jego racjonalizacją. Mamy 
bowiem teraz taką sytuację, że istnie-
ją gminy, które z tego tytułu otrzy-
mują nawet 80% swojego budżetu. 

Tak duże kwoty zupełnie pozbawia-
ją je motywacji do szukania środków  
na własną rękę, czy to z funduszy 
unijnych czy poprzez przyciągnię-
cie inwestorów. Proponuję, aby 20% 
obecnego „janosikowego”, jakieś  
200 mln zł, pozostało w Warszawie, 
co pozwoli na przykład sfinanso-
wać jeden most podczas trwania 
kadencji, gminy dostawały zaś 60%  
w formule aktywizującej ich przed-
siębiorczość. Dajmy im wędkę za-
miast ryby i nauczmy łowić. 

KW: Pozostańmy przy gospodarce. 
Pis w kampanii wyborczej szermuje 
tezą o złym stanie polskiej gospodarki, 
PO, co zrozumiałe, stawia tezę prze-
ciwną. Panie Adamie, jakie główne 
punkty krytyki sytuacji gospodarczej 
wymieniłby Pan?

AK: Wystarczy przeanalizować 
dane statystyczne. Cztery lata temu 
wskaźniki bezrobocia i deficytu bu-
dżetowego wyglądały znacznie lepiej 
niż teraz. Platforma, w miejsc obie-
canych redukcji podatków, wpro-
wadziła ich podwyższenie. Takie 
działania nie zwiększają aktywności 
ludzkiej i wchodzimy coraz głębiej 
w kryzys. Obserwuję to także w ska-
li naszego miasta, choćby przez pry-
zmat zadłużenia Warszawy. Jeśli do-
damy do tego to, o czym była mowa 
w poprzednim pytaniu, to to nie jest 
dobry kierunek.

KW: A Pan, Panie Pawle, jak oce-
nia to, co się dzieje w gospodarce?

PL: Nie funkcjonujemy w próż-
ni. Gospodarka światowa tkwi w 
kryzysie, który niektórzy porównują 
już z Wielkim Kryzysem z lat trzy-
dziestych minionego wieku. Jednak 
z tego, co widzę, sytuacja naszego 
kraju nie jest zła. Zawsze można się 
szybciej rozwijać, jednak w sytuacji, 
w której największe potęgi gospo-
darcze notują ujemny przyrost PKB, 
dynamika produktu krajowego na 
poziomie 4% jaki odnotowuje nasz 
kraj, nie może być uznana za wynik 
słaby. To oznacza, że Polska rozwija 
się dobrze, w sposób, który budzi za-
zdrość wielu sąsiadów. 

KW: Panie Adamie, jak się Pan 
odniesie do argumentu, ze polska go-
spodarka nadal rośnie, że od 1989 roku 
prawie dogoniliśmy dawne NRD jeśli 
chodzi o poziom PKB na głowę miesz-
kańca: 19 tys. dolarów w Polsce i 25 
tys. na ternach dawnego NRD w po-
równaniu do stosunku jeden do dwóch 
dwadzieścia lat temu?

AK: Nie jest to zasługa tylko 
obecnego rządu a raczej pewnych 
mechanizmów, które zostały wpro-
wadzone. Podam przykład z 2006 
roku. Gdy rozpocząłem pracę w kan-
celarii premiera, przeciętna inwesty-
cja drogowa trwała 10 lat. Do końca 
kadencji ten czas został skrócony o 

rok. Mówię o tym dlatego, że procesy 
gospodarcze mają swoją inercję i nie 
można ich w krótkim czasie wyha-
mować czy odwrócić. To, że pewne 
wskaźniki ekonomiczne są w Polsce 
lepsze niż w innych krajach nie jest 
jednak powodem do wpadania w sa-
mozadowolenie. Tymczasem ja mam 
wrażenie, że część osób, która powin-
na zajmować się tworzeniem nowych 
rozwiązań zadowala się faktem, że to 
wszystko jeszcze się nie rozleciało  
a nawet się rozwija. Uważam, że do-
szliśmy do tego momentu, w którym 
potrzebne są zmiany.

KW: Do Pana, Panie Pawle, mam 
inne pytanie. Niektórzy krytycy rządu, 
np. prof. Rybiński, wskazują, że za mało 
inwestuje się w przyszłość, że zaciąga 
się kredyt kosztem przyszłych pokoleń. 
Tylko 52% osób w wieku od 19 do 65 
lat jest aktywne zawodowo w porów-
naniu do 72% w Finlandii. Co można 
zrobić, żeby poprawić tę sytuację?

PL: To jeden z najtrudniejszych 
problemów. Niska aktywność zawo-
dowa społeczeństwa nie wzięła się 
znikąd. Zostało to zapoczątkowane 
wczesnymi emeryturami, specjalny-
mi przywilejami dla pewnych grup 
zawodowych. W naszej transfor-
macji stworzono grupę beneficjen-
tów opiekuńczości państwa. Aby to 
zmienić potrzebny jest dynamiczny 
skok naprzód a do tego potrzebne 
jest sprzyjające otoczenie. To, że 
Polska rok w rok przyciąga inwesty-
cje zagraniczne rzędu 10 mld dola-
rów jest przykładem zjawiska, któ-
re jest pożądane w tym kontekście. 
Musimy w jak największym stopniu 
wykorzystać nasze zalety w rywali-
zacji o inwestycje, o nowe miejsca 
pracy. Ważne są branże niosące ze 
sobą innowacje, nowe technologie. 
Żałuję, że Peugeot czy Kia wybra-
ły naszych sąsiadów na lokalizację 
swoich inwestycji, ale to właśnie tą 
drogą musimy iść. Druga sprawa, 
o której zapominamy, także w cza-
sie debat między partiami, to nasza 
polska przedsiębiorczość. To nie jest 
tak, że wzrost PKB jest zasługa ja-

kiegoś konkretnego rządu. Stoi za 
tym, wierzę, specyficzna dla Pola-
ków inicjatywa i zdolność adaptacji. 
Te same cechu, które pozwoliły nam 
za czasów „komuny” być najwesel-
szym barakiem obozu, pozwalają te-
raz wieść nam wśród sąsiadów prym 
w przedsiębiorczości. I na to właśnie 
musimy stawiać, na rozwój przedsię-
biorczości Polaków.

KW: Teraz nadszedł czas na pyta-
nia ze strony widzów dzisiejszej debaty. 
Proszę Państwa o formułowanie pytań 
w ten sposób, aby mogli odpowiedzieć 
na nie obaj kandydaci.

Sala: Mówiąc o gospodarce nie 
unikniemy kwestii zadłużenia. W jaki 
sposób rozwiązać problem zadłużenia? 
I jak doprowadzić do wyrównania 
szans polskich przedsiębiorców?

PL: Gdy mówimy o równoupraw-
nieniu przedsiębiorców musimy 

cofnąć się do początków transforma-
cji w powiedzieć o kapitale a raczej 
o jego braku. Od samego początku 
polskie firmy miały niezwykle trud-
ne zadanie właśnie ze względu na 
słabość kapitałową, szczególnie w 
stosunku do dużych przedsiębiorstw 
z rozwiniętych gospodarek. Druga 
kwestia to zarządzanie. W sytuacji 
rozproszenia kapitału, tak jak ma 
to miejsce na przykład w przypadku 
polskich kupców, bardzo trudno jest 
sprawnie przeprowadzić jakieś dzia-
łania. Aby osiągnąć poprawę w tym 
zakresie trzeba stawiać na duże pol-
skie firmy, które będą mogły prowa-
dzić ekspansję na kraje sąsiednie. 

KW: Pytanie o wyrównanie szans 
było bardzo trudne i uznajmy, że już 
Pan na nie odpowiedział. Proszę teraz 
powiedzieć, jak przeciwdziałać zadłu-
żeniu Państwa?

PL: Niestety, przychodzi taki 
czas, kiedy trzeba zacisnąć pasa. Nie 
chciałbym, aby moje długi spłacały 
moje dzieci jak już mówiłem. Tak 
samo jest w państwie. Nie można  
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Adam Kwiatkowski

zadłużać się ponad stan, bo skończy-
my tak jak Grecja albo Islandia. 

KW: Panie Adamie, jak przeciw-
działać zadłużeniu?

AK: Należy zrealizować reformy, 
o których mówi się od dawna, choć-
by zreformować KRUS, w którym 
często – za grosze - ubezpieczają się 
osoby o całkiem wysokich docho-
dach. Natomiast na pewno nie jest 
dobrym rozwiązaniem zwiększenie 
obciążeń dla wszystkich obywateli, 
mamy bowiem coraz szersze gro-
no osób, które funkcjonują poniżej 
minimum socjalnego. Do tego ro-
śnie szara strefa. Należy zastanowić 
się jak można pozyskiwać środki  
w inny sposób. Na dobrą sprawę,  
na tak postawione pytanie w tym 
momencie ani ja ani mój rozmów-
ca nie jesteśmy w stanie udzielić 
odpowiedzi. Na przeszkodzie stoi 
bowiem drobny szkopuł: nie mamy 
dostępu do prawdziwych danych. 
Gdy zwróciliśmy się o dane na te-
mat stanu finansów miasta, udzie-
lono nam odpowiedzi, że to nie jest  
dobry moment. W moim przekona-
niu zadłużenie kraju jest większe niż 
podaje się to oficjalnie, rząd maskuje 
je sztuczkami księgowymi.

KW: Jaki jest Pana pogląd na wy-
równywanie szans polskich przedsię-
biorstw? O ile to pytanie jest we wła-
ściwy sposób postawione, zakłada ono 
bowiem, że szanse nie są równe.

AK: Uważam, że pytanie jest 
dobrze postawione. Z radością przy-
jąłem to, co powiedział Paweł, że 
trzeba wzmacniać polskie firmy.  
Ja jednak widzę, że robi się co inne-
go, że wyprzedaje się polskie firmy. 
Często są to firmy, które mogłyby 
stać się takimi liderami. Nie może 
też być tak, że Polak w Niemczech 
jest traktowany inaczej niż Niemiec  
w Polsce. Tymczasem Polak w Sta-
nach jest traktowany inaczej niż 
Amerykanin w Polsce. Tu wracamy 
do kwestii silnego polskiego pań-
stwa. Nie może tak być jak w okresie 
akcesji do Unii Europejskiej, kiedy 
to do Urzędu Marszałkowskiego,  
w którym pracowałem przyjeżdżali 
za unijne pieniądze zagraniczni eks-
perci, którzy do tego nie mieli poję-
cia o absorpcji środków unijnych.

Sala: Chciałem spytać o naszą 
Pragę. Co zyskamy z organizacji Euro 
2012? Dlaczego Szpital Praski nie bę-
dzie zapleczem dla tej imprezy sporto-
wej?

PL: Cieszy, że taka inwestycja 
w ochronę zdrowia została przepro-
wadzona na Pradze Północ. Szpital 
Praski jest teraz jednym z najno-
wocześniejszych obiektów w Pol-
sce. Jednak w okresie, w którym 
zapadały decyzje dotyczące zaplecza 
medycznego dla Euro 2012, Szpital 

Praski był w opłakanym stanie i na-
turalne jest, że wybór padł na Szpi-
tal Bródnowski. Nie jest to jednak 
decyzja ostateczna, dyskusja wciąż 
trwa. Komisja Zdrowia wystąpiła do 
organizatorów mistrzostw o to, aby 
to właśnie Szpital Praski stanowił 
zaplecze medyczne.

Jeśli chodzi o korzyści, to widać 
je gołym okiem. Zyskaliśmy bar-
dzo dużo: nie ma Jarmarku Europa, 
buduje się stację metra, wyremon-
towano ulice Francuską i Paryską, 
powstała fila Centrum Promocji 
Kultury, zmodernizowano Jordanek.

AK: Przede wszystkim chcę bar-
dzo wyraźnie podkreślić, że chce 
być posłem warszawskim, działać 
tak, aby Warszawa zyskiwała, nie 
traciła. Wracając do pytania, chcia-
łem wskazać na inwestycje związane 
z Euro 2012, takie jak modernizacja 
linii tramwajowej lub remont Dwor-
ca Wschodniego. Szkoda, że przy 
tej okazji nie dorobimy się dworca 
autobusowego z prawdziwego zda-
rzenia. Warto, mówiąc o Euro 2012, 
zastanowić się jak będzie wyglądało 
życie mieszkańców Saskiej Kępy 
podczas wielkich imprez odbywają-
cych się na Stadionie Narodowym. 
Dotychczasowe doświadczenia są 
niepokojące. Mieszkańcy Saskiej 
Kępy zostali pozostawieni samym 
sobie. Ja mam nadzieję, że z tych 
błędów zostaną wyciągnięte wnioski 
i ja na pewno będę walczył o to, aby 
w przyszłości interes mieszkańców 
został uwzględniony.

Sala: Co pewien czas Saska Kępa, 
Praga, stają wobec zagrożenia powo-
dzią. Jak zamierzają Panowie mu 
przeciwdziałać?

AK: Po tej stronie Wisły bar-
dziej zagrożona jest Praga Północ, 
to raczej tam wały zostaną przelane. 
Mówiąc o powodziach trzeba jednak 
poruszyć kwestię Wisły. Warsza-

wa jest miastem, które skutecznie 
zostało odwrócone od rzeki i po za 
skromnymi działaniami, aby od-
wrócić ten bieg rzeczy, nie mamy 
tu większych osiągnięć. Natomiast 
odnosząc się ściśle do sprawy zagro-
żenia powodzią, to polegam tu na 
zdaniu Komendanta Mazowieckiej 
Straży Pożarnej, który zapewnił,  
iż na dzień dzisiejszy nie ma realne-
go zagrożenia powodzią.

PL: Zgadzam się z moim przed-
mówcą. Są oczywiście miejsca, które 
wymagają pewnych inwestycji.

Sala: Panie Pawle, mówił Pan 
o swojej firmie, o inwestycjach, ale  
i o zaciskaniu pasa. Czy jednak Pana 
zdaniem słuszne były decyzje, w kon-
sekwencji których zlikwidowano wiele 
zakładów, jak choćby praski Rawar? 

AK: Zaciskanie pasa poprzez 
ograniczanie konsumpcji i inwe-
stycji wyższymi podatkami, jak już 
mówiłem, to droga do nikąd. Kreuje 
to szarą strefę i w konsekwencji pro-
wadzi do spadku dochodów Skarbu 
Państwa.

PL: Trzeba znaleźć punkt rów-
nowagi miedzy zadłużeniem Skarbu 
Państwa a kierowaniem zamówień 
publicznych do przedsiębiorstw 
dla poprawy ich kondycji. Wyda-
je mi się, że zadłużanie państwo  
po to tylko, aby kreować zatrud-
nienie w nierentownych firmach 
jest nieuzasadnione. Są oczywiście 
zakłady, na przykład produkujące  
na rzecz obronności kraju, gdzie 
trzeba utrzymać jakieś moce pro-
dukcyjne, ale nie może być takiej 
sytuacji, że przedsiębiorstwo utrzy-
muje się wyłącznie z zamówień  
publicznych.

Sala: Chciałbym spytać o Panów 
stosunek do prywatyzacji monopolistów 
na przykładzie SPEC-u.

PL: Dyskusja o prywatyzacji 
SPEC-u zakończyła się jakiś miesiąc 
temu. Jako członek PO głosowałem 
za prywatyzacją. Nie jestem zwolen-
nikiem prywatyzowania wszystkie-
go, ale jeżeli zapewnione są mechani-
zmy służące ochronie konsumentów 
to taka prywatyzacja może dobyć się 
z korzyścią dla wszystkich.

AK: Prywatyzując przedsiębior-
stwo monopolistyczne sprzedajemy 
rynek, na którym ono działa. SPEC 
było dobra firmą, jedną z najwięk-
szych w Europie. Mi sposób, w jaki ta 
sprzedaż została dokonana nie mie-
ści się w głowie. Ratusz wykorzystał 
kruczek prawny, ukrywając warunki 
transakcji pod płaszczykiem tajem-
nicy handlowej. Postawiono przy 
tym nierealistyczne warunki dostę-
pu i wykorzystania tej informacji. 
Tymczasem jest wiele kwestii, które 
wręcz domagają się wyjaśnienia. Dla 
przykładu, na początku tego roku 
zarząd SPEC-u zdeklarował miliard 
złotych inwestycji w ciągu najbliż-
szych pięciu lat. Nowy właściciel 
sumę utrzymał ale… rozłożoną na 
lat siedem. Czy tak mają wyglądać 
korzyści z prywatyzacji? Zwróćcie 
także Państwo także uwagę na to, 
że wykorzystywany jest argument 
ratowania finansów miasta. W tym 
kontekście najwyższy niepokój bu-
dzi, co będzie działo się w latach 
kolejnych. Wpłata prywatyzacyjna 
jest bowiem jednorazowa a pozo-
stawienie SPEC-u w rękach miasta 
zapewniłoby wysokie dywidendy  
co rok. Zmiana właściciela przekła-
da się też na kwestię, o której wspo-
minał Paweł, a mianowicie działania 
regulatora rynku. Oczywiste jest,  
że przedsiębiorstwo będzie prowa-
dziło swoista grę z regulatorem,  
ale pamiętajcie Państwo, że inaczej 
będzie grać firma stanowiąca wła-
sność miasta a inaczej prywatna. My, 
Prawo i Sprawiedliwość, nie traktu-
jemy tej sprawy jako zakończonej. 
Z uwagi na wielokrotne złamanie 
prawa w procesie prywatyzacji spra-
wa ta znajdzie swój finał w sądzie. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu  
do finalizacji transakcji nie dojdzie.

KW: Na tym musimy zakończyć  
debatę, Chciałem serdecznie podzię-
kować obu kandydatom za dyskusję, 
moim zdaniem dużo lepszą niż tocząca 
się w kraju kapania wyborcza. Nato-
miast, jako doradca w Sejmie pozwo-
lę sobie na taka uwagę: jako posłowie  
będziecie obserwowani a nasza ob-
serwacja jest taka, że posłowie mało 
wiedzą. Żeby zostać posłem trzeba się 
mnóstwo nauczyć. I powiem teraz kry-
tycznie, że doświadczenie samorządowe 
nie wystarczy, bo miedzy sprawami sa-
morządu a kraju występuje nieraz bar-
dzo poważny konflikt. Chciałbym tez 
podziękować organizatorom i wyrazić 
nadzieję, ze będziemy się tu spotykali 
częściej, także po wyborach i dyskuto-
wali o ważnych sprawach.
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Leszek Kurowski: Obie Panie po-
siadacie wykształcenie pedagogiczne. 
Zawód nauczyciela daje duże pole do 
działania i sprawdzenia swoich możli-
wości. Dlaczego więc jesteście w polityce? 

Mariola Rabczon: Z proble-
matyką edukacji spotykam się na 
każdym kroku. Uważam, że istnieje 
duże zapotrzebowanie na edukację 
w każdym zakresie. My nauczycie-
le mamy nieco inne spojrzenie na 
wiele problemów, bardzie dokład-
ne, szerzej i więcej staramy się po-
strzegać. Mieszkańcy zgłaszają się 
do mnie z wieloma sprawami, często 
za późno, czasem są niedoinformo-
wani czy niedouczeni. Kiedy byłam 
nauczycielką wydawało mi się, że 
nigdy nie będę w polityce. Ale kie-
dy weszłam w struktury i jako pra-
cownik samorządowy zetknęłam się 
ze sprawami w samorządzie i kiedy 
mam szerszy obraz jako pracownik 
Urzędu Marszałkowskiego zauważy-
łam, że potrafię i na tym polu sku-
tecznie działać. 

W Radzie Warszawy chciałam się 
sprawdzić w nowej roli. Teraz widzę 
ile zrobiłam będąc radną. Wykona-
łam dużo więcej zadań niż sobie za-
planowałam. Teraz wiem, że nie wy-
obrażam sobie abym dalej nie mogła 
tego kontynuować.

Mirosława Terlecka: Swoją 
pracę w charakterze nauczyciela już 
zakończyłam. Od 9 lat jestem rad-
ną dzielnicy Praga Południe. Będąc 
nauczycielem widziałam, z jakimi 
problemami borykają się szkoły. 
60 % budżetu to jest budżet oświa-
towy. Odpowiednie zagospodaro-
wanie tych środków ma ogromne 
znaczenie dla kształtowania dzieci  
i młodzieży. Samorządu nie uważam 
za politykę i przykro mi, że sprawy 
są tak traktowane, że jedna partia 
powie to a druga powie co inne-
go. Powinniśmy przede wszystkim 
kierować się dobrem mieszkańców  
i młodzieży. Mogę też pochwa-
lić się ile zrobiłam dla dzielnicy.  
Z mojej inicjatywy powstały boiska  
w szkołach, sale gimnastyczne, wiele 
załatwiłam spraw indywidualnych 
mieszkańców. Ale jest wiele proble-
mów, których nie można załatwić 

PRZECZYTAJ ZANIM ZAGŁOSUJESZ

na szczeblu niższym, lecz na forum 
parlamentu. Np. sprawa liczebności 
dzieci w klasach. Zwiększenie sub-
wencji oświatowej dałoby możliwość 
zmniejszenia liczby uczniów w kla-
sach. Interesuję się polityką. Śledzę 
wszystkie wydarzenia. W związku  
z tym jestem na bieżąco.

Leszek Kurowski: Czy mogą  
Panie wykazać na chociażby jednym 
przykładzie, iż byłyście skuteczne w do-
tychczasowych swoich działaniach?

Mirosława Terlecka: Takich 
przykładów mogę podać dużo. Spra-
wę boisk szkolnych, które wpisywane 
były w remonty, co uniemożliwiało 
skierowanie większej ilości środków 
finansowych na ich budowę, dopro-
wadziłam do tego, że zostały potrak-
towane jako inwestycje. A to dało 
możliwość uruchomienia znacznie 
większych środków finansowych.

Mariola Rabczon: Działając  
w Radzie Warszawy udało mi się 
wiele zrobić dla mojej dzielnicy - 
Białołęki i Warszawy. Wymienię tu 
chociażby budowę mostu Północne-
go. Z mojej inicjatywy w ostatnim 
okresie wybudowano 6 placówek 
oświatowych w mojej dzielnicy,  
co jest niespotykane w innych dziel-
nicach. Zabiegałam o wybudowa-
nie przy ul.Marywilskiej Centrum 
Hal Targowych. Doprowadziłam do 
tego, że MPWiK realizuje na terenie 
Białołęki rozbudowę kanalizacji.  
Z mojej inicjatywy uporządkowano 
nazewnictwo ulic Warszawy. To, co 
uważam za konieczne do zrobienia 
to ograniczenie biurokracji. Proce-
dury powinna być uproszczone.

Leszek Kurowski: Pytanie do  
p. M. Terleckiej. W swoim programie 
zamierza Pani jako poseł zadbać o lep-
szy start w przyszłości młodych ludzi. 
Czy ma Pani jakieś konkretne pomysły 
jak zapewnić młodym np. miejsca pra-
cy i mieszkania?

Mirosława Terlecka: Miejsca 
pracy - nie należy likwidować istnie-
jących zakładów, których niestety 
pozostało już niewiele. Mieszkania  
- należy racjonalnie wydatkować 

pieniądze. Stadion Narodowy, któ-
ry mi się nie podoba, ale to już jest 
moje zdanie, został wybudowany za 
2 mld złotych. Za czasów rządów 
PiS był projekt za 400 mln. Miał 
mieć bieżnię i być wszechstronny. 
Teraz wybudowano tylko stadion 
piłkarski, na którym odbywać się 
będą mecze i koncerty. Serdecznie 
sobie i mieszkańcom Saskiej Kępy 
współczuję z powodu hałasu. Te 
środki, które nie są racjonalnie wy-
dawane można przeznaczyć na pro-
gramy taniego budownictwa. Podam 
przykład z naszej dzielnicy. Na Plac 
Szembeka wydatkowano 22 mln.  
Płyty marmurowe gr. 50 cm, prze-

pych – wręcz złote klamki. Po co to? 
Ludzie są niezadowoleni. A prze-
cież w dzielnicy są ważne problemy  
do rozwiązania. Należałoby zadbać 
o poprawę jakości mieszkań komu-
nalnych, abym nie musiała ciągle 
interweniować w bieżących i podsta-
wowych sprawach ludzi. W jednym 
z mieszkań drzwi wejściowe wy-
mieniono dopiero po roku od cza-
su mojej interwencji. Uważam też,  
że Państwo powinno przekazywać 
pod budownictwo grunty.

Leszek Kurowski: Komu należy 
dawać grunty? 

Mirosława Terlecka: To jest 
kwestia do uzgodnienia. Jeśli gmina 

otrzyma je, to znowu będą problemy 
Dzielnica nie inwestuje w poprawę 
stanu technicznego swoich miesz-
kań, a z drugiej strony nie daje szans 
ma ich wykup mieszkańcom, którzy 
przez okres zamieszkania wnieśli 
często duży wkład w jego utrzyma-
nie. Podam przykład mojej znajomej 
z ulicy Meissnera. Oddawanie grun-
tu pod budownictwo mieszkaniowe 
wspólnotom, spółdzielniom było-
by to bardziej zasadne. Co się stało 
się ze spółdzielniami. Moja siostra 
kiedyś czekała tylko trzy lata, a te-
raz młodzież bierze kredyt, czeka 
wiele lat, a zdarzają się przypadki,  
że później i tak muszą je sprzedawać, 
bo nie mają, za co spłacić kredytu.  
I dalej mieszkają u rodziców.

Leszek Kurowski: W programie 
wyborczym ( pytanie dla p. M. Rab-
czon) zapisała Pani, że współpraca  
i pomoc instytucjom pozarządo-
wym to przyszłość naszego kraju. 
Co zrobić, aby organizacje pozarzą-
dowe były rzeczywistym partnerem 
dla władzy, bo przecież nie zawsze 

tak jest? Chociażby nieliczenie się  
z opinią organizacji pozarządowych 
w sprawie zmian ustawy o dostępie 
do informacji publicznej?.

Mirosława Terlecka: Od 4 lat 
zajmuję się zawodowo współpra-
cą z fundacjami, stowarzyszeniami  
i ogólnie organizacjami pozarzą-
dowymi. Znam ich problemy. 
Uczestniczę i organizuję konkursy.  
W pierwszym roku widziałam ile 
jest niedociągnięć i nieprawidłowo-
ści w składanych wnioskach. Jesz-
cze kilka lat temu często organizacje 
pozarządowe składając wnioski były 
raczej zainteresowane samymi pie-
niążkami, a nie stroną merytorycz-
ną. Były problemy z kwalifikacją 

W dniu 27 września w siedzibie Stowarzyszenia Saska Kępa przy SBM 
Pracowników Kultury odbyła się debata z udziałem kandydatek do Sejmu 
RP p. Marioli Rabczon – PO i p. Mirosławy Terleckiej – PiS.  
Dyskusja koncentrowała się głownie wokół problematyki edukacji,  
polityki społecznej, organizacji pozarządowych i kultury. Debatę prowadził  
przewodniczący Stowarzyszenia – p. Leszek Kurowski.
Poniżej publikujemy fragmenty dyskusji.
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tak złożonych wniosków. Jednak na 
przestrzeni tych 4 lat widzę ogrom-
ną poprawę tej sytuacji. Organizacje 
pozarządowe przygotowują wnioski 
coraz lepiej a w szczególności przy-
gotowane pod względem meryto-
rycznym. Urzędy maja obowiązek 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi. Uważam za dobry po-
mysł, aby pewne zadania z zakresu 
działań publicznych zlecić właśnie 
tym organizacjom.

To jest dobry partner do realiza-
cji zadań miasta czy województwa. 
Organizacje mogą wspierać władzę 
chociażby w szkoleniach mieszkań-
ców w zakresie zmian prawa.

Leszek Kurowski: Nie wątpię,  
że organizacje są potrzebne. Ale czy są 
poważnie traktowane. Na przykład, 
kiedy na 80 wniosków na zadanie  
w sferze kultury w naszej dzielni-
cy 20 dostaje pozytywną odpowiedź. 
Najczęściej w komisjach opiniujących 
przewagę formalną mają urzędnicy, 
którzy te wnioski i tak później zatwier-
dzają. Czy będzie Pani działała jako 
poseł w celu zmiany tego stanu rzeczy,  
bo to zniechęca organizację do składa-
nia wniosków?

W Warszawie niestety to się na ra-
zie nie udaje. 

Mariola Rabczon: Ma pan rację. 
Powinno to być rzeczywiście ujedno-
licone. My w Urzędzie Marszałkow-
skim uporządkowaliśmy te sprawy. 
Są jasne kryteria oceny kwalifikacji 
wniosków. Kiedy zostanę posłem  
to te doświadczenia na pewno wyko-
rzystam w dokonaniu takich zmian, 
które wzmocnią pozycję organizacji 
pozarządowych.

Mirosława Terlecka: Chciała-
bym uzupełnić swoją poprzednią 
wypowiedź. Tanie kredyty dla mło-
dych ludzi. Po wojnie moja rodzina 
remontowała dom, kredyt był na  
4 % a karny 8 %, w okresie międzywo-
jennym od 2 - 9%, a dzisiaj mówi się  
o 10% a jest realnie 20%.  Dlaczego 
ja po przemianach brałam kredyt 
na 33% a płaciłam faktycznie ponad 
50% ?.

Kredyt na warunkach preferen-
cyjnych dla młodych małżeństw  
i osób samotnych powinien być 
priorytetem dla państwa.  

Leszek Kurowski: Chyba nie 
przebijemy jednak okresu lat 60 – 70 
XX wieku, kiedy kredyt mieszkaniowy 
z banku państwowego, jakim był PKO 
BP był oprocentowany 1-2% a później 
umarzany w wysokości 20%. 

Głos z sali: Tak to było za 
PRL-u. Miło słyszeć, że PiS zaczyna 
inaczej oceniać miniony czas PRL  
i znajduje pozytywy tamtego  
okresu.

 
Leszek Kurowski: Proszę o pyta-

nia dla obu Pań. 

Głos z sali: Jesteśmy po Kongresie 
Kobiet. Jak Panie się czują w sytu-
acji kiedy Panowie robią uniki a pół  
narodu są to kobiety. Ten wielki  
potencjał jest niedopuszczony świadomie 
przez te „garnitury i krawaty”? Ja swoje  
kobiety dopuszczam do wszystkiego.  
Co panie sadzą o wynikach tego 
kongresu i co Panie będąc w Sejmie  
zamierzają zrobić, aby poprawić  
sytuację kobiet?

Mirosława Terlecka: Szczegól-
nie do garów. Nie śledziłam obrad 
tego kongresu. Ja nie czuje się przez 
swoich kolegów dyskryminowaną 
jako kobieta. 

Głos z Sali: Ja nie mówię o 
pani sytuacji osobistej, ale w ogóle 
o sytuacji kobiet w Polsce. Pani re-
prezentuje partię, w której kobiety  
w wyborach nie są tzw. „jedynka-
mi”, w której piękne dziewczyny  
z długimi nogami, które nie mają 
nic do powiedzenia, zasłaniają pre-
zesa, bo prezes nie jest urodziwy.

Mirosława Terlecka: Nie do-
strzegam, aby kobiety były w Pol-
sce dyskryminowane. Pani Beata 
Kempa jest płci żeńskiej i jest na 
liście „jedynką”. Wszystkich list nie 
znam. Cieszę się, że te młode panie 
zasłoniły prezesa, choć uważam,  
że on też jest urodziwy.

Mariola Rabczon: Platforma nie 
pomija kobiet. 32% Kobiet to „je-
dynki” na listach Platformy w całym 
kraju, a w Warszawie 47%. Mamy 
w stolicy kobietę Panią prezydent. 
Dobrze stało się, że ktoś pomyślał  
i zorganizował takie przedsięwzię-
cie. Ten kongres skupił wszystkie 
kobiety. Każdy mógł wyrazić swoje 
niezadowolenie i przedstawić uwagi.

Zostały wypracowane postula-
ty do dalszej pracy. Ktoś, kto nie 
uczestniczył w tym kongresie nie 
wie jak ważne problemy były tam 
poruszane. 

Wypracowano ponad 200 postu-
latów środowiska kobiet. Skupiono 
się na trzech zagadnieniach: wol-
ności, równości, solidarności. Te 
zagadnienia Platforma Obywatelska 
uwzględniła też w swoim progra-
mie. Rok 2012 ogłoszono rokiem 
solidarności międzypokoleniowej. 
Przyszedł więc czas w naszej opcji 
politycznej, aby skupić się na spra-
wach kobiet.

Mirosława Terlecka: Ja nie 
uważam, że kobiety trzeba do cze-
goś dopuszczać. Jeśli mają wiedzę  
i kompetencje powinny same zadbać 
o swoja pozycję.  I panowie nie mu-
szą nam robić wielkiej łaski, że nas 
do czegoś dopuszczą. Jestem szefo-
wą klubu radnych i w związku z tym 
kieruje panami.

Głos z Sali: Jestem przedstawi-
cielką kobiet katolickich i mam inne 

poglądy niż te, które były głoszone 
na tym kongresie kobiet.

Mariola Rabczon: Na forum ko-
biet nie ma podziału na katolickie  
i niekatolickie. Są tam wszystkie 
panie o rożnych poglądach politycz-
nych i światopoglądach.

 
Głos z Sali: Szkoła przechodzi 

ciągle ewolucję i zmiany. Jaką macie 
panie wizję szkoły przyszłości? Jak 
ta szkoła idealna powinna wyglą-
dać?

Mariola Rabczon: Jeśli chodzi 
o programy to powinny wychodzić 
bardziej do uczniów. Ważna jest 
prawidłowa współpraca nauczycieli 
z rodzicami. Powinniśmy dać wol-
ną rękę nauczycielom w doborze 
programu do możliwości ucznia, 
do tworzenia indywidualnych pro-
gramów w szczególności do pracy z 
uczniem zdolnym. W szkole wszy-
scy powinni czuć się dobrze, aby 
mogli realizować swoje zadania. 
Należy zwrócić szczególną uwagę 
na programy, które będą zapewnia-
ły dzieciom czas wolny po zajęciach 
lekcyjnych. Należy bardziej wy-
korzystywać w tym celu powstałe  
i budowane „orliki”. Dzieci nie mają 
możliwości korzystania z obiektów 
sportowych ze względu na biurokra-
cję. Nie ma osoby odpowiedzialnej 
za nadzorowanie obiektów w cza-
sie, kiedy dzieci z nich korzystają. 
Na Białołęce dozorca ma dodat-
kowe obowiązki i to sprawdza się.  
To jest jeden przykład. Należy two-
rzyć coś, co będzie w sposób ujed-
nolicony stwarzać młodym ludziom 
stały dostęp do tych obiektów. Aby 
nasza młodzież była czymś zajęta.

Leszek Kurowski: Pani Mario-
lu, przepraszam, ale ktoś to musi 
robić. To niestety muszą robić oso-
by przygotowane do pracy z ucznia-
mi i młodzieżą, czyli nauczyciele. 
Pani w swoim programie pisze, że 
będzie pani reprezentowała interesy 
tej grupy zawodowej. A one są ta-
kie, aby nie nakładać na pedagogów 
dodatkowych zajęć, podnieść pła-
ce i bronić przywilejów zawartych  
w Karcie Nauczyciela. Czy nie widzi 
Pani w tym sprzeczności?

Mariola Rabczon: Nauczyciele 
mogą realizować zajęcia dodatko-
we w ramach dodatkowych swoich 
godzin. Ponieważ wiemy, jakie są 
pensje nauczycielskie to nauczyciele 
chętnie piszą programy, aby dodat-
kowo pracować z młodzieżą.  Chodzi 
mi o to, aby stwarzać nauczycielom 
możliwości i perspektywę rozwo-
ju. Każdy dobry nauczyciel to taki, 
który podwyższa swoje kwalifikacje. 
Aby im w tym pomóc należy dodat-
kowo dopłacać do szkoleń, studiów 
podyplomowych. Będę zabiegać  
o to, aby, stwarzać nauczycielom  
takie możliwości i to jest bardzo cen-

ne. Należy wspierać ich finansowo  
i doceniać ich za pracę.

Mirosława Terlecka: Żyjemy 
w Polsce - to nasz kraj. Powinni-
śmy dbać o edukację patriotyczną. 
Uważam, że lekcji historii jest zbyt 
mało. Dzieci często nie identyfikują 
się z tym, w jakim kraju żyją. Wpro-
wadziłabym muzykę z prawdziwe-
go zdarzenia i dużo zajęć pozalek-
cyjnych. Dozorca nie może pełnić 
funkcji wychowawczych na boisku. 
Na Pradze Południe za czasów PiS 
to nauczyciele dostawali dodatko-
we środki na zajęcia pozalekcyjne. 
Powinno być w szkole jak najwięcej 
teatrów, które rozwijałyby talenty 
młodych ludzi.

Leszek Kurowski: Życie pokazu-
je, że w oświacie jest wiele problemów, 
które są pilne do rozwiązania lub upo-
rządkowania. Zbyt często słyszymy  
o zjawiskach negatywnych w szkołach. 
Chociażby to, co działo się w ubiegłym 
roku w Prusie. Dlaczego nie można było 
wewnątrz szkoły rozwiązać problemu 
na linii- uczeń - nauczyciel – rodzić?

Mirosława Terlecka: Klasy 
powinny być mniej liczne. Należy 
zwiększyć subwencje oświatową na 
ten cel. A to, co dzieje się na Pra-
dze Południe - to jest sygnał dla 
dyrektorów, że mają w środku roku 
szkolnego zwiększać klasy. To jest 
niedopuszczalne. Sama uczyłam  
w klasie 39 - osobowej i wiem, jakie 
to rodziło trudności. Nie da się w ten 
sposób rozwiązać problemów szkol-
nych. Przecież jesteśmy „zieloną 
wyspą” i musimy przeznaczyć więcej 
środków na oświatę, aby zmniejszyć 
liczebność klasy. Wtedy łatwiej na-
uczycielowi dotrzeć do ucznia. Skąd 
brać środki finansowe? Racjonalnie 
wydawać te, które posiadamy. Poda-
łam poprzednio przykład z naszej 
dzielnicy jak są one niewłaściwie 
kierowane. 

Mariola Rabczon: Chodzi o to, 
aby jak najbardziej efektywnie wy-
korzystywać tą bazę, którą już mamy. 
Po co tworzyć nowe programy. 
Pieniędzmi należy gospodarować  
racjonalnie i wykorzystywać to,  
co jest już zbudowane. Przecież lek-
cje historii są w szkołach. Nie mo-
żemy, co zauważyłam w działaniach 
PiS-u, koncentrować się tylko na 
przeszłości. W ogóle odnoszę wraże-
nie, że partia mojej oponentki żyje 
tylko historią i stanowi ona odnie-
sienie do wszystkich podejmowa-
nych przez nich działań. Jako Prezes 
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy w Białołęce uważam, że 
historia jest ważna, ale równie istot-
ne jest też myślenie o przyszłości. 

Leszek Kurowski: Bardzo dzięku-
ję paniom i wszystkim zgromadzonym 
za udział w debacie. Życzę powodzenia 
w nadchodzących wyborach.
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A tutaj swoje usługi oferował szklarz To tutaj byla drogeria

Mamma-Mia na Berezyń-
skiej. Dawniej był to 

szklarz i ramiarz. Teraz zrobiono 
tu kawiarnio-restaurację. Część sto-
lików wystawionych na zewnątrz  
w cichym i przytulnym zaułku. Za-
mawiam. Przynoszą mi do stolika 
kawę Lavazza. Tyle mówi napis na 
filiżance. Firma nie mówi wszyst-
kiego. Każdą kawę można różnie 
zaparzyć. Ta smakuje dobrze. Piję 
małymi łykami. Popijam wodą.

Przyglądam się łyżeczce na 
spodeczku. Nie wiem jak Wy,  
ja przywiązuje wagę do takiego 
szczegółu. Nie słodzę, ale łyżeczka 
mnie interesuje

Francuska 30. Tutaj dawniej był 
Fryzjer. Wchodziło się od frontu, od 
samej francuskiej. Był to elegancki 
lokal, chociaż nie nazywał się ani 
salon fryzjerski, ani studio włosów 

tylko tak zwyczajnie fryzjer (dzi-
siaj byłoby niedopuszczalne). Teraz 
wchodzi się też po schodkach, ale 
z boku budynku od Walecznych. 
Poprzeczka postawiona wysoko. 
Czytam „najlepsza kawa na Saskiej 
Kępie”. Jak byłem tu pierwszy raz, 
kiedy kawiarnia debiutowała, kawę 
parzył „barwista”. Był mistrzem 
Polski w parzeniu kawy. Istotnie na-
par był świetny. Dzisiaj mistrza nie 
ma, w każdym razie nie rozpoznaje 
go w młodym, sympatycznym bar-
manie. Pyta uprzejmie „americana”, 
„cafe latte”, „cappucino”. Mówię 
krótko i zdecydowanie espresso, ale 
i tu trzeba wyjaśnień „przedłużo-
ne”, „podwójne”. Zwykłe, pojedyn-
cze, dopowiadam  niepewny jak owe 
najprostsze espresso wybrać w tym 
lingwistycznym gąszczu.

Siadam przy stoliku. Filiżanka 
bez żadnych firmowych napisów. 
Łyżeczka mała, zgrabna. Kawa  
absolutnie super. 

Na przeciwnym rogu ulicy koń-
czą budować pawilon handlowy. 
Dawniej, dawno temu była tam 
też kawiarnia. Jedna z niewielu 
lub nawet jedyna na Francuskiej. 
Spiewano o niej ”Na francuskiej 
kawiarenka”.  Podobna bywała tu 
Sława Przybylska. Nie wiem czy to 

prawda, ale wielce prawdopodobne.  
Debiutowała po 56 roku. Jej postać  
i nastrój jej piosenek bardzo się ko-
jarzy z ówczesnym modnym egzy-
stencjalizmem. Nosiła długie wycią-
gnięte swetry. Moja mama mówiła, 
że to nie wypada, ale mnie kojarzy-
ło się to Sartre’em i uważałem, że 
jest… W każdym razie nawet jeśli 
Sława Przybylska tu bywała, nie 
mogła najpewniej pić espresso. Jako 
egzystencjalista musiała pić kawę, 
ale najpewniej kawę zalewajkę. 

Café Rue de Paris. Siedzę obok 
stolika-pomnika Osieckiej. Do-
brze, że go tutaj postawili, chociaż 
Osiecka nie mogła tu bywać. Tak jak  
w Mamma-Mia był szklarz, przy  
Francuckiej 30 był fryzjer, tutaj była 
mydlarnia. I to jeszcze jaka. Sklep 
miał wystrój nieco przedwojenny. 
Kojarzył się lepszymi czasami. 

Esperesso podają mi w firmowej 
filiżance  tylko, że tu tą firmą jest 
„Café Rue de Paris”. Długi spode-
czek, a nim także małą szklaneczka 
wody. Łyżeczka dość zwyczajna, ale 
mała, pasująca do kompletu. Sam 
nie wiem, czy tutaj kawa nie jest 
najlepsza.

Trochę w głębi ulicy Obrońców 
stoi stare, czerwone Porsche. Anty-
kwaryczny egzemplarz. W gazecie, 

wziętej ze stojaka, czytam że świa-
towy kryzys. Jest letnie, sobotnie 
popołudnie. Tutaj tego nie widać.  
Kawiarnię mija jakiś gość na rowe-
rze. Strój ma taki, że to idealnie pa-
suje do tego, że jest łysy. Rower ma 
niczym to Porsche. Jedzie Francu-
ską wyraźnie, żeby się pokazać. 

Piję moje trzecie espresso. Kofe-
ina podobno poprawia humor. Mnie 
w każdym razie dobrze robi. Więc 
rośnie we mnie zadowolenie, że  
jestem na Francuskiej i ostatni 
łyk espresso łaskocze moje  gardło  
delikatnym snobizmem. 

Mój espresso-test będę w następ-
ne weekendy kontynuował. Chyba, 
że zgłodnieję. Wtedy w następnej 
„Saskiej Kępie” napiszę, jak na Fran-
cuskiej i w okolicy można zjeść.

Byłem jednym z organiza-
torów prezentowanych na 

naszych łamach debat ale także ich 
pilnym słuchaczem. Po raz pierwszy 
miałem okazję z tak bliska przy-
słuchiwać się i przyglądać kandy-
datom na posłów. Kandydatom nie 
byle jakim bo niektórzy z nich od 
kilkunastu lat działają w samorzą-
dach lokalnych. Nie ukrywam, że 
z największym zainteresowaniem 
zapoznawałem się z ich poglądami 
gospodarczymi, jako że ten temat 
jest mi z racji wykształcenia i zawo-
du najbliższy. W tym miejscu, jako 
wstęp, wypada mi zacytować prowa-
dzącego debatę, p. Kazimierza Wóy-
cickiego: „ …jako posłowie będzie-
cie obserwowani a nasza obserwacja 
jest taka, że posłowie mało wiedzą.” 
Mocne to słowa lecz niektóre wy-
powiedzi kandydatów i kandydatek 
mogą budzić poważny niepokój, co 
do ich zdolności do oceny zagadnień 
gospodarczych, które przecież będą 
stanowiły znaczną część ich pracy 
jako posłów.

 Pozwolę sobie poczynić 
uwagę ogólną, iż kandydaci z rzadka 
tylko operowali liczbami, z reguły 
ograniczali się do stwierdzeń o cha-
rakterze ogólnym, szczególnie jeśli 

temat wykraczał po za ich bieżącą 
pracę w samorządzie. Jeżeli jednak 
już sięgali po liczby to czasami mia-
ło się wrażenie, że nie powinni byli 
tego robić. Szczególnie wyraźnie 
było widać to w przypadku jednej 
z kandydatek. Otóż wezwała ona 
do udostępnienia tanich kredytów 
dla młodych, wskazując, iż obecnie 
koszt kredytu mieszkaniowego sięga 
20%... Szczerze mówiąc to zdarzają 
się takie kredyty ale są to kredyty 
gotówkowe, udzielane w niewiel-
kich kwotach, bez zabezpieczenia. 
Jeśli chodzi o kredyty na zakup 
mieszkań, to czy w złotych czy w 
walutach obcych, koszt odsetkowy 
nie przekracza 8-9% w skali roku. 
Kandydatka nie uznała tez za sto-
sowne wskazać, kto miałby dopłacać 
do tańszych kredytów. Uznała nato-
miast za stosowne wyrazić swój sen-
tyment dla ancien regime, co u kan-
dydatki z listy PiS może dziwić. Ona 
sama dziwi się natomiast, dlaczego 
kredyt tuż po rozpoczęciu przemian 
kosztował ją 50%, w skali roku jak 
należy się domyślać. Pospieszę z od-
powiedzią: ponieważ inflacja była 
bardzo wysoka a utrzymanie war-
tości waluty krajowej wymaga, aby 
realne stopy procentowe były dodat-

nie, czyli mówiąc prościej, aby infla-
cja nie zjadała oszczędności. Sądzę, 
że kandydatce partii, która ma na 
sztandarach „silne państwo” powin-
no zależeć na tym aby Polska miała 
silną, wiarygodną walutę. Co cieka-
we, jej przeciwniczka w dyskusji, 
kandydatka z listy Platformy Oby-
watelskiej nie oponowała słysząc  
te oczywiste absurdy.

 Nie lepiej wypadli kandy-
daci. Obaj panowie nie mieli blade-
go pojęcie ile wynosi polski Produkt 
Krajowy Brutto ani ile wyniosła do 
tej pory pomoc unijna. Tę ostatnią 
liczbę znała natomiast wspomnia-
na wyżej autorka zadziwiających 
komentarzy na temat stóp procen-
towych. Kandydat Prawa i Spra-
wiedliwości rozczarował mnie także 
przywiązaniem do bezkrytycznego 
negowania osiągnięć obecnego rzą-
du. Nie są one, to prawda, na miarę 
złożonych cztery lata temu obiet-
nic ale jest pewna nieuczciwoscią 
nieuwzgęldnianie faktu, że w kilka 
miesięcy po poprzednich wyborach 
światem wstrząsnął bezprecedenso-
wy kryzys. Co gorsza, p. Kwiatkow-
ski otwarcie nawoływał do zarzuce-
nia dyscypliny budżetowej na rzecz 
maksymalizacji nakładów inwesty-

cyjnych. Pomysł z pozoru rozsądny, 
wszak musimy wykorzystać szanse, 
jaka dają środki z Unii. Sęk w tym,  
że taka filozofia doprowadziła kilka 
państw na skraj katastrofy. Warto 
też pamiętać, że nasza Konstytucja 
zawiera zakaz zadlużania się powy-
żej pewnego poziomu i poziom ten, 
wyznaczony przez relacje długu pu-
blicznego do PKB nie wyższą niż 
60 procent jest już bardzo blisko. 
Wcześniej rząd natknął się na próg 
55 procent z ustawy o finansach pu-
blicznych. To zmusi go do znacznie 
większych oszczędności niż obecne. 
Bezpośrednio do tej kwestii nawią-
zuje sprawa reguły wydatkowej,  
o która pytałem kandydatów. Tu  
z kolei rozczarował mnie kandydat 
PO. Po za ogólnym, zgodnym z linia 
partii, stwierdzeniem że oszczędno-
ści są potrzebne nie potrafił reguły 
wydatkowej uzasadnić ani obronić. 

Podsumowując, kandydaci i kan-
dydatki nie wykazali się imponują-
cym zasobem wiedzy ekonomicznej. 
I niewielkim pocieszeniem jest,  
że pytania padające z sali wskazywa-
ły na jeszcze niższy poziom wiedzy 
w tym zakresie wśród przeciętne-
go wyborcy. Jak bowiem może on  
dobrze wybrać ?  

KANDYDACI OKIEM EKONOMISTYGrzegorz Zatryb

SZKLARZ, FRYZJER I MYDLARNIA CZYLI ESPRESSO-TEST.Kazimierz Wóycicki
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Debaty, debaty i jeszcze raz  
debaty. Wszyscy stara-

ją się zachować tzw. poprawność 
polityczną tzn. mówić tak aby nie 
powiedzieć nic. Wieje więc nudą i 
brakiem jakiejkolwiek wizji. Odno-
szę wrażenie jakby politykom cho-
dziło o zniechęcenie ludzi do udzia-
łu w wyborach i w ogóle w życiu  
publicznym. Tej zmowie polity-
ków- ja wyborca chcę się prze-
ciwstawić i zaproponować im  
co powinni zrobić w dziedzinie 
na której się znam a mianowicie 
Edukacji. Przedstawiam konkre-
ty i udzielam odpowiedzi na py-
tanie dręczące nas wszystkich:  
co należy poprawić w naszej  
oświacie? Nie kandyduję, ale ocze-
kuję, od chętnych do zasiadania  
w lawach sejmowych, że odniosą 
się do moich propozycji.

1. Likwidacja Karty Nauczyciela.
Uchwalona w stanie wojennym w 

styczniu 1982 r.Władza chciała licz-
nymi przywilejami zawartymi w tym 
dokumencie zdobyć przychylność 
nauczycieli. Karty  bronią wszyscy 
- od ZNP do Solidarności Nauczy-
cielskiej. Od czasu wprowadzenia 
tego dokumentu zaczęło się zjawi-
sko selekcji negatywnej w zawodzie, 
które niestety, trwa do dzisiaj.

W relacjach z nauczycielem tak 
jak z każdym obywatelem  powinny 
obowiązywać zapisy Kodeksu Pracy  
i 40 godziny tydzień pracy. 

W szkole pozostaliby najlepsi i 
tym należałoby godziwie płacić. Co 
ciekawe - obecny system płac zachę-
ca dyrektorów do zatrudniania osób 
z gorszym wykształceniem. 

Ponadto, ogromna liczba róż-
nych składników płacy nauczyciela 
czyni ją niejasną i budzącą konflikty 
w  tej grupie zawodowej.

2. Zmiana ustawy o systemie 
oświaty .

Należy dokonać oceny funkcjo-
nowania systemu ze szczególnym 
uwzględnieniem:

a/ docelowym, w ciągu 3 -5 lat 
likwidacji gimnazjów i powrót do 
systemu klas 1-8.

Ta reforma wprowadzająca gim-
nazja to wielkie nieporozumienie. 
We wszystkich aspektach tj. organi-
zacyjnym, programowym , wycho-
wawczym to wielka klapa.

b/ zadań dla organu nadzoru pe-
dagogicznego i nadzoru ze strony 
organu prowadzącego. Wiele kom-
petencji nakłada się na siebie, nastę-
pują kolizje w ich realizacji.

Należy część etatów pedagogicz-
nych z Kuratoriów Oświaty prze-
nieść od organów prowadzących  
a Kuratorium Oświaty jako organ 
wojewody uczynić jedynie organem  
na wzór RIO.

c/ zmian trybu wybory dyrektora 
szkoły.

Zapisy o tym, że dyrektorem 
szkoły może być tylko nauczyciel 
w niej zatrudniony, o konieczności 
posiadania wykształcenia pedago-
gicznego, o posiadaniu opinii peda-
gogicznej z ostatnich lat ograniczają 
dostęp do tego stanowiska osobom o 
zdolnościach menegerskich. Szkoła 
to swego rodzaju przedsiębiorstwo, 
którym powinny kierować osoby 
potrafiące poruszać się w realiach 
gospodarki rynkowej. Wystar-
czy jak dyrektor miałby zastępcę  
ds. dydaktycznych. W gminach po-
wstały jakieś „tworki” typu Zespo-
ły Adm.-Gospodarcze Szkół, Biura  
Finansowania i Obsługi Szkół itp. 
To one wiedzą lepiej jaki remont  
i kiedy w szkole należy przeprowa-
dzić . Dzisiaj dyrektor bez poparcia 
Burmistrza czy Wójta nie ma żad-
nych szans, nawet gdyby się bardzo 
starał i był kompetentny. 

3. Kształcenie nauczycieli.
System kształcenia nauczycieli 

należy gruntownie zmienić. Mówi 
się o tym od wielu lat, a nikt nic kon-
kretnego z tym nie zrobił do dzisiaj.

Przykład absurdu, człowiek po 
studiach wyższych technicznych  
może odbyć eksternistyczny kurs 
pedagogiczny i zostać nauczycie-
lem. 

W przyjęciu na  studia na kie-
runkach nauczycielskich nie tylko 
powinna decydować wiedza ale rów-
nież powinny być badane kompeten-

cje i predyspozycje do wykonywania 
tego zawodu. 

Uczelnie muszą więcej miejsca 
poświecić na część praktyczną. Np. 
student ostatniego roku musiałby 
mieć co najmniej 6-cio miesięczną 
praktyką szkolną. Ta praktyka koń-
czyłaby się egzaminem. Ponadto, 
programy nauczania na studiach są 
archaiczne, nie odpowiadają potrze-
bom czasów. Na jakiej uczelni mówi 
się o bezpieczeństwie szkole, uczy 
umiejętności reagowania na sytuacje 
stresowe, umiejętności komuniko-
wania się czy sposobów rozwiązy-
wania problemów, już nie mówiąc 
o posługiwaniu się technicznymi 
środkami nauczania.  

Uzdrowić należy procedurę  
awansu zawodowego nauczycieli. 
Odejść od tej fikcji tworzenia pa-
pierków w postaci teczki nauczycie-
la. Nauczyciele opisują w nich swoje 
osiągnięcia i plany, często przepisują 
jeden od drugiego wyświechtane for-
mułki i nie ma to żadnego związku 
z rzeczywistością. Szczeble awansu 
nauczycieli powinien być powią-
zany ze stopniami specjalizacji za-
wodowej, które w praktyce zostały 
usunięte. 

Nauczyciele tak jak np. lekarze 
powinni mieć też obowiązek stałego 
doskonalenia zawodowego. Powinno  
wprowadzić się  obowiązek uczest-
niczenia pedagogów co najmniej  
raz w roku w konferencjach przed-
miotowych. Raz na 3 lata nauczyciel 
miałby obowiązek uczestniczenia  
w tygodniowych warsztatach peda-
gogicznych w okresie wakacji. 

 Generalnie nauczyciele nie uzu-
pełniają swojej wiedzy zasłaniając 
się brakiem czasu. Te zespoły samo-
kształceniowe szkolne to fikcja.

4. Programy.
Programy edukacyjne piszą teo-

retycy zamknięci w gmachu MEN. 
Przede wszystkim przy udziale na-
uczycieli praktyków i rodziców  nale-
ży stworzyć jeden prosty dokument, 
który formułowałby oczekiwania 
Państwa wobec szkoły w oparciu  
o obowiązujące prawo tj. konstytu-
cję i ustawy.

W oparciu o ten dokumenty ro-
dzić ustalałby ze szkołą swoiste po-
rozumienie formujące oczekiwania 
rodzica wobec szkoły i w jaki sposób   
szkoła będzie wspierać rozwój ich 
dziecka. 

A teraz mamy mnóstwo doku-
mentów o nazwach, które się ciągle  
zmieniają, a to podstawy programo-
we, a to kompetencje itp. Tony ma-
kulatury. Nauczycielom się trudno 
w tym połapać. A co mówić rodzice 
i dzieci. Ponadto, język tych doku-

mentów to bełkot. Wszystko to jest 
oderwane od rzeczywistości co pro-
wadzi do wielu konfliktów na linii- 
uczeń – nauczyciel –rodzic. 

5. Podręczniki.
Obecne prawo w tym zakresie  

daje możliwość korupcji. Tworzy 
 bałagan, a w szczególności uderza 
po kieszeni rodziców.

Co trzeba zrobić. Proste. Wpro-
wadzić dwa rodzaje podręczników 
na każdym poziomie nauczania  na 
szczeblu podstawowym. Jeden tzw. 
podstawowy i drugi dla dzieci uzdol-
nionych. Podręczniki te obowiązy-
wałyby przez 3 lata i w tym czasie 
nie można byłoby ich zmieniać. 

W szkołach średnich dopuścił-
bym swobodny wybór, tak jak jest 
obecnie.  

Wówczas samorządy mogłyby 
się zdobyć na realizację postulatów 
nauczycieli i uczniów aby, komplet 
podręczników był na wyposażeniu 
szkoły. 

6. Odbiurokratyzowanie szkoły.
Co roku rośnie liczba dokumen-

tów jakie ma przygotować szkoła  
i nauczyciel i rośnie to w tempie 
geometrycznym. Szkoły nie są 
przygotowane na taką biurokrację  
i ucieka im to co jest najważniejsze 
- kształcenie dzieci. 

Droga to zmiany tego stanu rze-
czy wiedzie przez informatyzację 
szkoły i likwidacją zbędnych prze-
pisów. 

7. Społeczne organy szkolne.
Tu nie będę szczególnie wy-

powiadał się. I tak nie mają one  
w praktyce nic do powiedzenia. A 
nie mam propozycji zmiany tego sta-
nu rzeczy. Po prostu, cokolwiek by-
śmy stworzyli to i tak ludzie muszą  
dojrzeć do demokracji. Moim zda-
niem w obecnym systemie szkolnym 
nie ma miejsce na dialog. A do niego 
w polskiej szkole daleka droga. 

Na końcu.
Szkoła polska nie jest na roz-

drożu tak jak była w początkach lat 
90-tych. Jest już na linii pochyłej.  
To co robi władza z oświatą jest nie-
bezpieczne dla przyszłości naszego  
narodu. Czas z tym skończyć. Ale 
czy stać na to polityków, zwłaszcza 
tych , którzy kształcą swoje dzieci  
za granicą?. Myślę, że wielu z nich 
to nie obchodzi .

Wprowadzenie „stanu normal-
ności„ w oświacie mogą wymusić na 
władzy tylko rodzice jako obywate-
le ,korzystający z demokratycznych 
instrumentów nie tylko wyboru ale 
i kontroli władzy.

EDUKACJA 
A WYBORY 

Leszek Kurowski
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fot. Tadeusz Sałapa

Warszawa otrzymała piękny 
dar od całego społeczeństwa 

w formie nowego stadionu sportowe-
go wartości kilkuset milionów zło-
tych. Urząd Miasta długi czas starał 
się zlokalizować go na peryferiach, 
proponując Ursynów lub Bielany,  
a nawet Białołękę. Ostatecznie, 
dzięki uporowi władz centralnych, 
stanął na koronie dawnego stadionu  
X-lecia, w środku miasta. Trzeba 
przyznać, że chyba nikt nie wyobra-
żał sobie tak potężnej budowli w tym 
miejscu. Wypiętrzenie trybun sta-
dionu widoczne z każdego miejsca 
Saskiej Kępy i Powiśla przesłania 
jedną czwartą horyzontu przechod-
niom, znajdującym się na Rondzie 
Waszyngtona. Skoro jednak śro-
dowisko stołecznych architektów 
uznało, że tak będzie„ pięknie”,  
należy ten widok polubić.

Niewątpliwie jest to lokalizacja 
trafiona pod względem komuni-
kacyjnym. Składa się na to łatwy 
dojazd do obiektu ze wszystkich 
dzielnic Warszawy oraz środkami 
nasycenie środkami komunikacji 
miejskiej bezpośredniego sąsiedztwa 
stadionu. Zapewni to szybkie wy-
pełnienie widzami miejsc stadiono-
wych, jak i szybkie ich opróżnienie 
po zakończonej imprezie, bez spe-
cjalnego obciążenia ruchem tylko 
jednej osi komunikacyjnej jak miało 
to miejsce w przypadku lokalizacji 
stadionu według jednej z początko-
wo proponowanych wersji.

Wiele do życzenia pozostawia 
natomiast najbliższe otoczenie sta-
dionu. Tu na razie poza budową no-
wego dworca kolejowego „Stadion”, 
prawie nic się nie dzieje. Niedawno 
remontowany tunel komunikacji 
miejskiej dla przystanków tramwa-
jowych na Pl. Waszyngtona nadal 
pozbawiony jest wind i pochylni dla 
niepełnosprawnych i matek z dzieć-
mi, a brak szaletu „WC” kompensuje 
wielkomiejski charakter tego miej-
sca, jedynie reklama „sex-szopu”.

Obdrapany murek, oddzielający 
ul. Zieleniecką od Parku Skaryszew-
skiego im. Ignacego Paderewskiego 
, stanowiący kiedyś cokół kutego 
ogrodzenia, sprawia bardzo przy-
gnębiające wrażenie.

Wiele zyskałby widok stadionu 
po wyposażeniu go w bezkolizyjne 
spacerowe połączenie z brzegiem 
Wisły nad Wałem Miedzeszyńskim. 
Miejmy nadzieję, że przynajmniej 
teren sąsiadujący ze Stadionem mię-
dzy ul. Zieleniecką a linią średni-
cową zostanie uprzątnięty i wyrów-
nany. Gorączkowe prace budowlane 
na ul. Targowej i w obrębie Dworca 
Wschodniego nie poprawią krytycz-
nego spojrzenia zagranicznych gości 
na wygląd najbliższego otoczenia 
stadionu.

Wszystko to świadczy o tym,  
że miasto zostało nieprzyjemnie za-
skoczone tempem budowy Stadionu 
Narodowego i zbliżającym się termi-
nem jego otwarcia. O nieporadności 

władz może świadczyć stanowi-
sko Urzędu Dzielnicy Praga Połu-
dnie podjęcia uchwały „wyłączenia  
obszaru Saskiej Kępy z Expo 2012”, 
a więc chyba zamknięcie przy pomo-
cy służb miejskich dostępu obcokra-
jowcom do najpiękniejszej dzielnicy 
miasta-ogrodu, którego ciasnych  
i zaniedbanych uliczek nie udało  
się do tej pory wyremontować. Była-
by to żenująca „wpadka”.

Kryją się za tym bardzo po-
ważne obawy jak miasto przyjmie 
otrzymany „prezent”. Istnieją dwie 
możliwości: albo przyjmie go z wiel-
kim entuzjazmem i stadion zacznie  
promieniować pełnią działalności, 
albo z niechęcią, a wtedy stadion 
stadion stanie się areną jednej im-
prezy, poczem popadnie w ruinę  
jak rzymskie Coloseum.

Oczywiście koszty utrzymania 
obiektu nie będą małe. Należy się 
liczyć z wydatkiem rzędu kilku mi-
lionów złotych miesięcznie, dlatego 
częstotliwość imprez zapewniają-
cych wpływy z biletów nie powinna 
być rzadsza niż raz na tydzień.

Już obecnie powinien być opra-
cowany program imprez, które 
organizatorzy chcieliby pokazać  
na stadionie w nadchodzącym roku. 
Na pewno nie będą to tylko mecze 
piłkarskie. Obiekt posiadający cało-
roczne możliwości ochrony widzów 
przed niesprzyjającymi warunkami 
pogodowymi może przyjąć wszyst-
kie imprezy organizowane dotąd 
przez miasto na „otwartym powie-
trzu”, a np. Nowy Rok na Stadionie 
Narodowym mógłby być przebo-
jowym hitem dla Całej Warszawy  
i okolic. Wszystko zależy od inwen-
cji organizatorów, oby im się tylko 
„chciało chcieć”. W ogóle powi-
nien być to obiekt ogólnodostępny,  
a nawet miejsce spacerów warsza-
wiaków z dziećmi traktowane nawet 
przez najmłodszych jako przyjazne 
dla ruchu i sportu. 

Promocja i popularyzacja obiek-
tu ma tu pierwszorzędne znaczenie.

Skoro Pan Premier Polskiego 
Rządu wykazał tyle determinacji  
i zaangażowania w jego realizację,  
a także budowę boisk szkolnych  
tzw. Orlików w całym kraju należy  
to docenić i uszanować. Sport jest 
akurat tą dziedziną życia wokół któ-
rej integrują się wszyscy Polacyk, bez 
względu na przekonania polityczne. 
Entuzjazm społeczeństwa dla osią-
gnięć sportowych w Polsce jest po-
wszechny i autentyczny. Warto go 
pielęgnować, poszerzając bazę spor-
tową dla obywateli już od najmłod-
szych lat. Może wrócą czasy „Orłów 
Górskiego” a kadra piłki nożnej  
nie będzie musiała poszukiwać spor-
towców wśród internacjonałów.

Należy tu przypomnieć, że przed 
wojną i zaraz po wojnie istniała 
„moda” na sport. Powstawały liczne 
kluby, stowarzyszenia i związki spor-
towe. Swój udział miało tu harcer-
stwo i Wojsko Polskie, a osiągnięcia 
sportowe żyły długo w ludzkiej pa-
mięci. Obecnie społeczeństwo jakby 
trochę sflaczało. Przeciętny Kowal-
ski jedzie do pracy samochodem, sie-
dzi za biurkiem osiem godzin, wraca 
do domu samochodem, a po obiedzie 
ogląda telewizję lub Internet. Czasu 
na sport i aktywny wypoczynek bra-
kuje, coraz bardziej dają się we zna-
ki choroby cywilizacyjne. Nadwaga  
i cukrzyca (ok. 2 mln ludzi) zaczyna 
zbierać swoje żniwo.

Choćby dlatego należałoby od-
kurzyć hasło: przez ruch i sport  
do zdrowia ludzi w każdym wieku. 
W tym może pomóc wspomniana 
inicjatywa rządu powiększenia bazy 
sportowej i upowszechnienie jej  
dostępności społeczeństwu.

A co może mieć z tego wszyst-
kiego Saska Kępa! Musi sobie przy-
pomnieć, że od początku powstania 
była dzielnicą wypoczynku i sportu. 
Tu przyjeżdżali ludzie wypocząć 

po całym tygodniu pracy, a słynne 
plaże, baseny, korty tenisowe, bo-
iska do siatkówki, przystanie wod-
niackie nad Wisłą konkurowały  
z obiektami lewobrzeżnej Warszawy 
takimi jak np. baseny Legii. Zaletą 
Saskiej Kępy było to, że wszystkie 
obiekty sportowe znajdowały się 
blisko w centrum miasta, praktycz-
nie pod ręką. Po opaleniznę nie 
trzeba było koniecznie jeździć nad 
morze. Teraz tą rolę, przez większą 
część roku mógłby spełniać Stadion  
Narodowy. Wprawdzie brakuje jesz-
cze sportowej infrastruktury wokół 
tego obiektu, ale nic nie stoi też na 
przeszkodzie, aby w krótkim czasie 
taka powstała. Miejsca jest dosyć. 
Oby tylko naszym działaczom sa-
morządowym nie zaświtała z leni-
stwa myśl o prywatyzacji „całego 
przedsięwzięcia”, a tym samym 
zaprzepaszczenia całego wysiłku 
rządu. Na imprezie stadionowej, 
przeważnie w weekend może po-
jawić się do 50 tys. Ludzi. To dużo 
w porównaniu do czterotysięcznej 
rzeszy mieszkańców Saskiej Kępy.  
A każdy z przyjezdnych będzie 
chciał, po zakończonej imprezie 
coś zjeść, gdzieś wypocząć, a na-
wet przenocować jeśli przyjechał  
z daleka. Oczywiście nie za darmo!  
Tu kryją się te korzyści ekonomicz-
ne Saskiej Kępy. Jej bliskie położe-
nie obok stadionu stwarza idealne 
warunki rozwoju dla gastronomii  
i wszelkiego rodzaju usług, a nawet 
udostępnianie mieszkań na tanią 
bazę noclegową. 

Stadion Narodowy może okazać 
się przysłowiową kurą znoszącą Sa-
skiej Kępie „złote jajka”. Dlatego 
warto z aprobatą zaadoptować tego 
„podrzutka” i obdarzyć go pełną mi-
łością!

Janusz Bartuś
Mieszkaniec Powiśle. Rocznik 1929

Długoletni pracownik Biura Planowania 
Rozwoju Warszawy

POLUBIĆ STADION NARODOWY 
W WARSZAWIE

Janusz Bartuś
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15 zł - tylko tyle trzeba zapłacić, 
aby poczuć się jak w wehikule cza-
su i poznać historię Saskiej Kępy 
od jej zarania aż do współczesno-
ści. Wszystko za sprawą Kawiar-
ni „Stara Praga” na ul. Targowej. 
To właśnie osoby z nią związane 
zorganizowały pierwszy oficjalny 
spacer miłośników Saskiej Kępy  
z przewodnikiem - rodowitą pra-
żanką Panią Anną Iwasińską.

Pamiętam, że za czasów szkol-
nych wszelkiego rodzaju wyciecz-
ki z przewodnikiem kojarzyły mi 
się eufemistycznie rzecz ujmując  
-z nieciekawym wykładem. Spacer 
po Saskiej Kępie zmienił jednak 
moją optykę o 180 stopni. 

Plac Przymierza?!
Spacer miał rozpocząć się na 

ulicy Targowej w Kawiarni „Stara 
Praga” o godz. 14:00. Gdy dotar-
łem na miejsce, kilka minut przed 
czasem, byłem zaskoczony - zebrało 
się ledwie kilkanaście osób. Punktu-
alnie o godzinie „startu” z kawiarni 
wyłoniła się nasza przewodniczka. 
Konkretna, inteligentna a co naj-
ważniejsze - zarażona i zarażająca 
historycznym bakcylem - takie wra-
żenie można było odnieść już po 
wysłuchaniu kilku zdań powitania 
uczestników spaceru.Rozumiem 
Pragę, bo mieszkam całe życie tutaj 
obok - żartowała Pani Anna wskazu-
jąc pobliską kamienicę.

Szybko udaliśmy się na przysta-
nek autobusu linii 146. Miał nas za-
wieźć na ważny i początkowy punkt 
naszego zwiedzania SK - Plac Przy-
mierza. Ale jaki plac Przymierza?! 
- Pomyślałem. Przecież mieszkałem 

na Saskiej Kępie 8 lat. Wyprowadzi-
łem się jednak 10 lat temu, czy od 
tego czas powstał jakiś nowy Plac? 
Gdy wysiedliśmy ze wspomniane-
go środka komunikacji miejskiej 
okazało się, że wspomnianym Pla-
cem Przymierza jest plac na którym 
przez długie lata stało Kino Sawa. 
Co za wstyd - mieszkałem po dru-
giej stronie ulicy! Bynajmniej - na 
nadrabianie braków w znajomości 
historii nigdy nie jest za późno, 
więc już po zdiagnozowaniu u mnie 
pierwszego poważnego - ze zdwo-
joną koncentracją wsłuchałem się  
w to, co mówi Pani Anna. Bo od razu 
po wyjściu z autobusu, niemal na 
przystanku rozpoczęła się opowieść 
o historii dzielnicy. Spacer i bardziej 
szczegółowe wątki miały być dopie-
ro później.

Port, przemyt i turystyka
Czego dowiedzieliśmy się o hi-

storii dzielnicy podczas wykładu na 
Placu Przymierza? Niemal wszyst-
kiego. Ja - ograniczę się do przy-
wołania moim zdaniem najciekaw-
szych faktów. Saska Kępa stała się 
formalną część Warszawy dopiero  
w XX wieku. Nie oznacza to jednak, 
że wcześniej znajdywał się tu las 
- wprost przeciwnie. Jeszcze w śre-
dniowieczu powstała tu mała wio-
ska, która graniczyła z inną, większą 
- Skaryszewem (obszar dzisiejszego 
Parku Skaryszewskiego). Słynęła 
ona głównie z małego portu, w któ-
rym kwitł transport, zwłaszcza soli. 
Stąd pochodziła ówczesna nazwa 
tego miejsca - czyli Kępa Solecka. 
Zmiana postrzegania Saskiej Kępy 
dokonała się dopiero w XVII wieku, 

wtedy - co istotne - możni dostrzegli 
jej walory wypoczynkowe. Atrak-
cyjne krajobrazy, sąsiedztwo ładne-
go skrawka brzegu Wisły sprawiły 
iż dzisiejsza Saska Kępa zaczynała 
zyskiwać status z którym była ko-
jarzona aż do XX wieku - idealnej 
lokalizacji na niedzielną wycieczkę 
- piknik ze znajomymi i rodziną. Jak 
podała Pani Ania - wolne chwile lu-
bili tam spędzać nawet królowie, w 
szczególności Sasi: August II i Au-
gust III. To właśnie oni zainwesto-
wali w Saską Kępę. Wznieśli szereg 
budowli o charakterze rekreacyjnym 
i gastronomicznym. Przyszła dziel-
nica stolicy zaczęła dzięki temu na 
siebie zarabiać. W efekcie, niejako 
na cześć obu władców obszar - już 
w XX wieku nazwano właśnie Saską 
Kępą. Równolegle, do turystyki na 
przywiślanym obszarze rozwijał się 
jednak... przemyt. Nielegalne zwo-
żonymi do portu: alkoholem i żyw-
nością raczyli się właśnie ci, którzy 

na terenie Saskiej Kępy mieli odpo-
czywać, przynajmniej w teorii.

Geneza saskokępskich nazw
Przyznam szczerze, że wybierając 

się na tą wycieczkę najbardziej ocze-
kiwałem słowa wyjaśnienia na jedno 
z najbardziej nurtujących mnie py-
tań, związanych z Saską Kępą natu-
ralnie: Skąd wzięły się oryginalne, 
w tym - międzynarodowe nazwy 
ulic znajdujących się w dzielnicy? 
Na szczęście, moja ciekawość zo-
stała zaspokojona przez Panią Anię  
od razu po tym, gdy streściła nam 
całą historię dzielnicy. 

Jak się okazało - występuje tu 
kilka rodzin nazw ulic, i z każdą  
z nich wiąże się inna opowieść (czy 
też - legenda). Pierwsza z nich to ta 
związana z historią, a konkretniej - 
dziejami I Wojny Światowej. Plac 
Przymierza, na którym się znajdo-
waliśmy jest hołdem dla przymierza 
Państw Ententy sprzymierzonych 

WEHIKUŁ CZASU NA SASKIEJ KĘPIE
Bartosz Rymkiewicz

SASKA KĘPA październik 2011 r.    Nr. 3 (3)12. SASKA KĘPA



13.

fo
t. 

Ad
ria

n 
K

ra
w

cz
yk

fo
t. 

Ad
ria

n 
K

ra
w

cz
yk

fo
t. 

Ad
ria

n 
K

ra
w

cz
yk

w I WŚ. Z kolei, powstałe w okresie 
20-lecia międzywojennego sąsiadu-
jące ulice: Obrońców, Zwycięzców, 
Walecznych - odnosiły się do posta-
wy wojsk Ententy podczas najwięk-
szego wówczas - w historii konfliktu 
zbrojnego. Nieopodal Placu znajdu-

je się również ulica Traktatowa. Ona 
z kolei jest upamiętnieniem Trakta-
tu Wersalskiego, który zawarto już 
po zakończeniu I Wojny Światowej 
i wskutek którego swoją niepodle-
głość lub autonomię zyskało wiele 
nowych bytów na geopolitycznej 
mapie Europy. Z tym faktem zwią-
zana jest kolejna rodzina nazw ulic: 
„narodowych”. Bo - jak przedstawiła 
nam Pani Ania - istnieją trzy teorie 
na obecność tak wielu ulic, których 
nazwy poświęcone są danym krajom 
i narodom. A pierwsza z nich głosi 
właśnie: nazwy ulic podarowano 
wszystkim tym państwom, które zy-
skały swoją niepodległość wskutek 

postanowień Traktatu oraz później 
- w wyniku innych dynamicznych 
przemian w XX wieku (m.in. upad-
ku kolonializmu i zrywów niepod-
ległościowych w Afryce). Druga 
teoria przedstawia się następująco:  

Saska Kępa - w okresie swojej naj-
większej świetności i rozkwitu - czy-
li 20-lecia międzywojennego była 
przygotowywana do organizacji 
wielkich ogólnoświatowych wystaw. 
Do tych jednak nie doszło - wybu-
chła II Wojna Światowa. Jednakże 

już wtedy, by nadać SK multina-
rodowy charakter tak, a nie inaczej 
ochrzczono kluczowe ulice. Trzecia 
teoria? To bardziej legenda. Gło-
si ona, że już wtedy (tj. w latach 
1918-1939) uznano, iż to znakomi-
ty rejon na... ambasady i należy dać 
temu wyraz nazewnictwem ulic!

7 km historii
Z Placu Przymierza wyruszy-

liśmy na spacer po labiryncie ulic 
Saskiej Kępy. Wg. mojego telefonu 
pokonaliśmy łącznie 7 km. Sporo. 
Chociaż znacznie bardziej niż nogi 
bolała mnie... ręka, od zapisywania 
informacji jakie o każdym istotnym 

punkcie na naszej trasie przekazała 
nam przewodniczka. 

Najpierw zaprowadzono nas  
na skrzyżowanie ul. Francuskiej 
i ul. Zwycięzców, gdzie mieści 
się jedna z najsłynniejszych willi 

dzielnicy - zaprojektowana dla ro-
dziny Łepkowskich przy ul. Fran-
cuskiej 2. Następnie, udaliśmy się 
ul. Zwycięzców w kierunku Wisły. 
Przy numerze 26, na skrzyżowaniu 
z ul. Zakopiańską przystanęliśmy 
przy kolejnym ważnym budyn-
ku. Co znamienne znajdującym się  
po sąsiedzku z restauracją „Przy 
Winklu”. Tam dowiedzieliśmy się, 
że niczego nie świadomi Warszawia-
cy konsumujący pizzę tak naprawdę 
obcują z kamienicą, w której w prze-
szłości zamieszkiwały takie sławy 
jak Władysław Terlecki i Bronisław 
Józef Tomecki. To zresztą nie ko-
niec ciekawostek związanych z uli-
cą Zakopiańską. Zdawaliście sobie 
sprawę skąd... wziął się tam asfalt? 
W 1967 r. do Polski przyleciał pre-
mier Francji Charles de Gaulle,  
w ostatniej chwili poinformował 
władze, że zamierza odwiedzić także 
Ambasadę swojego kraju, która wte-
dy była ulokowana właśnie na uli-
cy Zakopiańskiej. Problem w tym,  
że komunistyczne władze nie przy-

kładały wagi do otoczenia przedsta-
wicielstwa dyplomatycznego kraju 
świata zachodniego i na Zakopiań-
skiej nie było asfaltu. Co więc zro-
biono? Wylano go w nocy, tuż przed 
wizytacją de Gaulla - opowiedziała 
nam Pani Anna.

Po wysłuchaniu opowieści uda-
liśmy się w dalszą drogę. Najpierw 
weszliśmy w ulicę Katowicką za-
trzymując się przy gmachu liceum 
i gimnazjum im. Bolesława Prusa. 
Potem, mijając kolejne, pełne swo-
jej własnej historii wille i kamienice 
dotarliśmy do skrzyżowania ze słyn-
ną ulicą Obrońców. Na niej prze-
wodniczka zwróciła naszą uwagę na 
willę przy numerze 15. To właśnie 
tam żyła jedna z najsłynniejszych 
mieszkanek Saskiej Kępy XX wie-
ku - Teresa Roszkowska. Wybitna 
scenograf i malarka była związana 
z dzielnicą przez blisko pół wieku. 
A w willi, którą można dostrzec pod 
adresem Obrońców 15 mieszkała 
przez kilkadziesiąt lat. W tymże bu-

dynku została także zamordowana 
przez nieznanych sprawców, którzy 
skorzystali z demencji wtedy już le-
ciwej, bo 88-letniej artystki. W jaki 
sposób? Roszkowska zapomniała za-
mknąć drzwi do domu po powrocie 
ze spaceru z psem, i te przez kilka 
godzin pozostawały otwarte...

Kolejnym punktem spaceru był 
centralny z geograficznego i sym-
bolicznego punktu widzenia punkt 
Saskiej Kępy - pomnik Agnieszki 
Osieckiej u zbiegu ul. Obrońców  
i ul. Francuskiej. O samej statule nie 
będę się jednak rozpisywał bo za-
pewne wiecie o niej niemal wszyst-
ko. Podzielę się za to ciekawost-
ką - czy wiecie, że memorandum 
Osieckiej jest tylko jednym z trzech  
tzw. „ławkowych pomników” w ca-
łej Warszawie? Drugi, czyli pomnik 
studenta stoi, a precyzyjniej rzecz 
ujmując - siedzi vis a vis budynku 
Starej Biblioteki Uniwersyteckiej na 
terenie Kampusu UW na Krakow-
skim Przedmieściu. Co z trzecim? 
To pozostawiam jako zagadkę! : )

Następnymi ulicami, które od-
wiedziliśmy były: Królowej Aldony, 
Jana Styki, Zwycięzców (gdzie za-
trzymaliśmy się m.in. przy budynku 
w której mieszkał i tworzył Witold 
Lutosławski), Nobla, Walecznych, 
Dąbrówki, Berezyńska i znowu  
- Francuska. Tym sposobem dotar-
liśmy do okolic Ronda Waszyngto-
na. Po krótkiej naradzie (już wtedy 
przekroczyliśmy zakładany limit 
trwania wycieczki) zdecydowali-
śmy się wydłużyć czas trwania spa-
ceru i zwiedzić Park Skaryszewski  
i wszystkie jego najważniejsze mo-
numenty. Stamtąd udaliśmy się z po-
wrotem do Kawiarni „Stara Praga”, 
gdzie czekał na nas poczęstunek,  
zarówno w postaci ciekłej jak i sta-
łej, w tym - tradycyjny warszawski 
przysmak - bułka z pieczarkami.  
Była pyszna, choć nie tak lekko-
strawna jak historia Saskiej Kępy  
w wydaniu Pani Anny... Chcemy 
więcej takich spacerów!

Bartosz Rymkiewicz
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Kilka miesięcy temu w sa-
mym sercu Saskiej Kępy 

powstało nowe miejsce dedykowane 
wszystkim tym, którzy wolny czas 
chcą spędzić w towarzystwie swo- swo-
ich dzieci. W ciągu budynków przy 
ulicy Zwycięzców, między piekarnią  
a apteką, w miejscu dawnego sklepu 
z Piernikami, pojawiło się FikuMi-, pojawiło się FikuMi-
kuCafé. Kawiarnia z pozoru podob-. Kawiarnia z pozoru podob-z pozoru podob- podob-
na do innych, jednak tylko z pozoru. 
Wybraliśmy się z wizytą. 

Wchodząc do FikuMikuCafé 
trafiamy do przytulnej kawiarni, 
wypełnionej miłą muzyką i aroma-
tem kawy. To jednak nie koniec, 
przechodząc przez główną salę, 
pozostawiamy za sobą błogi spokój  
i trafiamy do bawialni, miejsca stwor-
zonego do dziecięcych szaleństw. 
Koncept założycieli FikuMikuCa- założycieli FikuMikuCa-FikuMikuCa-
fé był prosty: połowa kawiarni jest 
dla dzieci, połowa dla dorosłych. 
Jedni i drudzy mogą być razem, 
ale mogą się też rozdzielić. Dorośli 
mogą spokojnie porozmawiać, po-
czytać lub popracować. W tym celu, 
oprócz kanap, w kawiarni zostały 
ustawione stoliki z krzesłami, przy 
których wygodnie usiąść z laptopem,  
w zasięgu są gniazdka elektryczne,  
a w powietrzu internet. Dzieci w tym 
czasie mogą fikać w bawialni, bez 
konieczności siedzenia przy kawiar-
nianym stoliku. Nie znaczy to jed-to jed-
nak, że dzieci pozostają bez kontroli 
– w bawialni jest kamera pozwalają- w bawialni jest kamera pozwalają- jest kamera pozwalają- kamera pozwalają-kamera pozwalają-
ca rodzicowi zerkającemy na ekran 
w kawiarni, widzieć na ile rozsąd-, widzieć na ile rozsąd- widzieć na ile rozsąd-
nie bawi się jego pociecha. Wnętrze 
bawialni to raj dla dzieci: miękka 
wykładzina idealna do raczkowania, 
tunele, pufy do wylegiwania się lub 
skakania, narożne lustra do ćwic-, narożne lustra do ćwic-ćwic-
zenia śmiesznych min, czy ściany  
na których, inaczej niż w domu, 
można rysować. Do tego oblegana 
trampolina, fotel obrotowy i sze-
reg innych zabawek. Korzystanie  
z bawialni jest nieodpłatne.

Dopełnieniem przyjaznej atmos-
fery jest miła i wyrozumiała obsługa. 
Nic nie jest niemożliwe do wyczysz- nie jest niemożliwe do wyczysz- niemożliwe do wyczysz- do wyczysz-
czenia, stąd rodzic przychodzący 
unika całego stresu związanego  
z niepewnością jak to będzie tym 
razem w kawiarni, jak się zachowa 
moje dziecko, czy na pewno nic nie 
pobrudzi, nie zbije, nie zniszczy... 
Pełna swoboda, niewiele da się ze-swoboda, niewiele da się ze-, niewiele da się ze-e-
psuć, nie ma rzeczy których nie da 
się naprawić ani bałaganu którego 
nie da się posprzątać.  

W menu kawiarni są świeże sała-
ty, serwowane z wypiekanymi na 
miejscu bułeczkami, obfite ciabatty, 

pierogi, zupy na bazie ekologicznych 
składników. Słodkości według 
domowych receptur, chrupiące gof-
ry z własnej roboty bitą śmietaną. 
Właściciele uważnie słuchają swo-
ich gości, dlatego na życzenie mam 
karmiących i tych na diecie, zaraz 
po otwarciu, pojawiło się mleko 
sojowe i niskotłuszczowe oraz kawa 
bezkofeinowa. 

FikuMikuCafé to także miejs-
ce gdzie można kupić wyszuka-
ne zabawki i wyselekcjonowane  
książki. Producentami modne-. Producentami modne-Producentami modne- modne-modne-
go rękodzieła nierzadko są mamy  
małych dzieci, które podczas urlo-
pu od pracy w korporacji odkrywają 
swoje talenty. 

Zapytaliśmy gości jak kawiar-
nia wpisuje się krajobraz dzielni-
cy i okazuje się że koncept świet-
nie się sprawdza. Dwie spotkane 
mamy, umawiające się regularnie 
na wspólne spacery powiedziały  
że są zachwycone kawiarnią, ponie-
waż lato czy złota polska jesień nie 
trwa wiecznie, a przecież nie można 
siedzieć z dziećmi w domu, trzeba 
wyjść zarówno dla dobra dziecka 
jak i dla dobra mamy. Opowiadały 
jak  złapała je ulewa w sąsiednim 
ogródku Jordanowskim i właśnie  
w FikuMikuCafé znalazły schro-FikuMikuCafé znalazły schro- znalazły schro-znalazły schro- schro-
nienie i gorącą czekoladę. A tata 
3latka, będący zapalonym kolarzem 
cieszył się na możliwość zaglądania 
do kawiarni w czasie długich, week-
endowych wycieczek rowerowych  
po stolicy. Kiedy on już jest zmęczo-stolicy. Kiedy on już jest zmęczo- on już jest zmęczo-
ny, a synek znudzony siedzeniem  
w foteliku podjeżdżają do kawiar-foteliku podjeżdżają do kawiar- podjeżdżają do kawiar-kawiar-
ni na obiad dla obywdu plus chwi- na obiad dla obywdu plus chwi-chwi-
lę odpoczynku dla taty i moment  

na zabawę w bawialni dla synka. 
Inna mama opowiadała o możli- 
wości zorganizowania w kawiarni 
urodzin córeczki. Z jednej strony 
chcemy organizować co roku spotka- organizować co roku spotka-
nia dla koleżanek i kolegów dziecka,  
z drugiej zaś albo mieszkanie jest za 
małe i nie pomieści dwóch tuzinów 
dzieci albo mama poprostu chce być 
gościem na urodzinach pociechy  
i wtedy zlecenie organizacji tego 
wydarzenia jest doskonałym rozwią-
zaniem. I tak 5te urodziny córeczki 
zorganizowała w FikuMikuCafé.

Niektórzy rodzice przypro-
wadzają tu swoje dzieci na konkret-
ne zajęcia. Powodzeniem cieszą się 
Fikające Brzdące, przedpołudniowe 
zajęcia dla maluszków od roczku  
do dwóch lat, w których dzieci 
uczestniczą w towarzystwie mam 
lub opiekunek. Popołudniowe 
zajęcia natomiast kierowane są do 
bardziej samodzielnych już przed-
szkolaków. Duże zainteresowanie 
wzbudzają prowadzone od niedaw-
na Zabawy z Rozumem, które poka-
zują, że nauka może być najlepszą  
w życiu zabawą. Są też zajęcia 
umuzykalniające, taneczne, podróż-
nicze. W soboty natomiast Małe Spo-
tkania z Wielką Sztuką. W zeszłym 
tygodniu najmłodsi zastanawiali się 
kim mogła być Dziewczyna z Perłą, 
ile czasu musiała spędzić pozując 
malarzowi i co to jest sztaluga.  
Na końcu każdy paluszkami namalo-
wał swój własny obraz. W weekendy 
odbywają się też szalone imprezy 
pod nazwą BabyDisco. Za każdym 
razem zabawa dotyczy innego tema-
tu – był podbój kosmosu, bal rycerzy 
i księżniczek, w planach - wyprawa 

na safari. Tutaj, tak jak w przypadku 
menu, właściciele słuchają potrzeb 
rodziców. Dla nich organizowane  
są warsztaty na temat różnych me- 
tod wychowawczych, motywowania 
dzieci, radzenia sobie z rozstaniem, 
gdy pociecha idzie do żłobka lub 
przedszkola. Uczestnictwo w zajęci-
ach i warsztatach jest odpłatne. Każ-
de nowe zajęcia poprzedza spotkanie 
pokazowe, za które się nie płaci. 

Zdarza się, że goście kawiarni  
są niepocieszeni faktem niedostęp-
ności bawialni podczas gdy odby-
wają się tam zajęcia. Aby nikt nie 
czuł się zawiedziony, na ten czas,  
w kawiarni lądują zabawki, dywanik 
z grą w klasy, a od czasu do czasu 
pojawia się również namiot – iglo.  
W weekend można czasem „odbić 
się od drzwi“, gdy wewnątrz odby-
wają się urodziny. Żeby tego uniknąć 
warto śledzić informacje na stronie 
www.fikumikucafe.pl. W aktualno-
ściach podane są godziny otwarcia 
lokalu oraz grafik imprez. 

W Warszawie jest wiele miejsc 
przyjaznych rodzinom z dziećmi, 
nadal jednak do wielu z nich ciężko 
jest wjechać wózkiem, nie ma miej- wjechać wózkiem, nie ma miej- nie ma miej-
sca do przewinięcia niemowlaka lub 
intymnego zakątka do nakarmienia 
go. W FikuMikuCafé udało się unik-
nąć tych wszystkich problemów.

Koncept trafił w dziesiątkę, 
coraz więcej jest mam, które pod-, które pod- które pod-
czas urlopu macierzyńskiego nie 
chcą spędzać czasu w domu, i które 
albo są minimalistkami i zabierają 
dziecko do chusty a niezbędne rze-niezbędne rze- rze-
czy do małego plecaka i wychodzą  
na spacer, albo pakują się do wielkie-pakują się do wielkie- się do wielkie-
go wózka, w którym dziecko może 
wygodnie spać i wychodzą z nim  
na cały dzień na miasto. Coraz więcej 
jest ojców chcących spędzać z dzieć-
mi więcej czasu niż krótka chwila 
wieczorem. Coraz więcej rodzi- Coraz więcej rodzi-Coraz więcej rodzi- więcej rodzi-
ców, którym pojawienie się dziecka  
nie wywraca całego dotyczchczaso-
wego życia do góry nogami. Oczywi-życia do góry nogami. Oczywi- do góry nogami. Oczywi-
ście, nic nie jest takie jak było przed 
pojawieniem się młodszego pokole-
nia, ale też nie ze wszystkich przy-, ale też nie ze wszystkich przy- ale też nie ze wszystkich przy-ale też nie ze wszystkich przy- też nie ze wszystkich przy-wszystkich przy- przy-
jemności trzeba rezygnować. 

KAWIARNIA DLA DZIECI 
I DOROSŁYCH

FikuMikuCafé, 
ul. Zwycięzców 32, 

www.fikumikucafe.pl
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Dzięki wyjątkowemu kon-
ceptowi treningowemu i ży-

wieniowemu, Mrs.Sporty odniosło 
duże sukcesy na rynkach europej-

skich. Oferta klubu jest doskonale 
dopasowana do potrzeb dzisiejszych  
kobiet. Teraz ulubiony klub spor-
towy dla kobiet zostanie otwarty u 
nas na Saskiej Kępie pod kierow-
nictwem Anny Sobolewskiej. Celem 
klubu jest przynoszenie codziennie 
kobietom przyjemności z uprawia-
nia sportu oraz zapewnienie serdecz-
nej atmosfery podczas treningów.

„Bardzo zależy mi na tym, by ko-
biety uprawiały więcej sportu i pro-
wadziły zdrowszy tryb życia”, mówi 
gwiazda tenisa Stefanie Graf. Dlate-
go postanowiła ona we współpracy 
z zespołem ekspertów składających 
się ze sportowców, dietetyków oraz 
specjalistów w dziedzinie zarzą-
dzania założyć firmę franczyzową 
Mrs.Sporty. Trening w Mrs.Sporty 
przynosi duże efekty małym kosz-
tem. Założenie klubu opiera się na 
treningu obwodowym, podczas któ-
rego wykonuje się ćwiczenia wspo-
magające budowę masy mięśniowej, 
wytrzymałości, koordynacji oraz 
sprawności. Trening sportowy jest 
uzupełniony indywidualnie dopaso-

MRS.SPORTY TRAFIŁA 
NA SASKĄ KĘPĘ.

wanym planem zdrowego odżywia-
nia. Badania naukowe potwierdzają 
skuteczność treningu.

Uzyskanie dobrej formy fizycz-
nej dzięki odpowiednim wskazów-
kom żywieniowym i treningowym 
Mrs.Sporty. 

Koncept klubu opiera się na 
skutecznym treningu obwodowym. 
30-minutowe treningi od dwóch  
do trzech razy w tygodniu sprawiają, 
że kobiety zaczną się lepiej czuć we 
własnym ciele. Treningi pozwalają 
kobietom w zdrowy sposób uzyskać 
odpowiednią formę fizyczną, zrzucić 
zbędne kilogramy i utrzymać wyma-
rzoną wagę na długi czas. „Dzięki 
regularnym, płynnie wykonywanym 
ćwiczeniom, trening w Mrs.Sporty  
w szczególny sposób chroni stawy. 
W dodatku do ćwiczeń na przyrzą-
dach wkomponowane są również 

ćwiczenia na stacjach pośrednich, 
służące jako element uzupełniający 
trening. Te ćwiczenia obniżają mię-
dzy innymi ciśnienie krwi i wspo-
magają równowagę.

Kompleksowa formuła Mrs.
Sporty obejmuje również zdro-
wy, wyważony sposób odżywiania  
i w ten sposób dodatkowo wspiera 
dobre samopoczucie klientek klubu.  
Model odżywiania popierany przez 
Mrs.Sporty zaleca na przykład 
spożywanie sałatek w połączeniu  
z chudymi rybami i mięsem. Tłu-
ste potrawy niepotrzebnie obciążają 
organizm. Świeże owoce oraz chru-
piące warzywa są źródłem ważnych  
witamin oraz składników mine-
ralnych. Należy również uwzględ-
nić większą utratę płynów w or-
ganizmie. Osoby po intensywnym 
wysiłku fizycznym, powinny pić 
wodę lub niesłodzone herbaty  

Dzięki Mrs.Sporty trening staje się przyjemnością - od 24 października 
nowy klub wreszcie w naszym mieście na Saskiej Kępie!

W Warszawie powstanie pierwszy klub Mrs.Sporty - klub sportowy 
tylko dla kobiet, którego współzałożycielką jest Stefanie Graf.

Warszawa, 10 września 2011 r.

ziołowe i owocowe, by zrównoważyć  
ilość składników mineralnych  
w organizmie.

Zespół Mrs.Sporty czeka na 
liczne nowe klientki, które zechcą 
razem z zespołem Mrs.Sporty roz-
począć treningi i dać innym przy-
kład godny naśladowania. Trenin-
gi nie muszą długo trwać ani być 
nudne. Naszym nadrzędnym celem 
jest czerpanie przyjemności z ruchu  
i wspólnej aktywności fizycznej. 

Tęsknisz za dobrą formą? Masz 
chęć zacząć się zdrowo odżywiać? 
Już tej jesieni będziesz mogła oso-
biście przekonać się o skuteczności 
sprawdzonej formuły Stefanie Graf. 

Aby uczcić otwarcie klubu  
Mrs. Sporty i zaprosić jak najwięcej 
Pań, klub w Warszawie rozpoczyna 
swoją działalność od wyjątkowej 
oferty. Dostępna już od dziś, ta nie-
powtarzalna oferta specjalnie została 
stworzona z myślą o kobietach i ich 
potrzebach. Przez cały okres przed-
sprzedaży tj. do 24 października 
br. nowe klientki klubu będą mo-
gły skorzystać ze specjalnej oferty  
rabatowej. Im wcześniej się zapi-
szesz tym więcej skorzystasz – zniżki  
dotyczą zarówno karnetów jak  
i opłaty startowej.

Zapraszamy!
Zespół Mrs.Sporty

Więcej informacji na: 
www.mrssporty.pl/club526

ul. Saska 105
03-914 Warszawa
Tel: 725 77 50 80
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Wyjątkowy kredyt mieszkaniowy  
w Banku BGŻ? Na czym polega ta 
wyjątkowość?

Oferta kredytów hipotecznych 
w Banku BGŻ skierowana jest dla 
osób, które myślą o własnym miesz-
kaniu, ale nie posiadają własnych 
środków. Finansujemy do 100 proc. 
wartości inwestycji, a kredyt może 
być spłacany nawet 40 lat. Naszym 
klientom proponujemy niskie opro-
centowanie oraz możliwości nego-
cjowania marży. 

Jakie plany, inwestycje można  
sfinansować z pomocą Banku BGŻ?

W zasadzie wszystkie wydatki  
związane z inwestycją w nierucho-
mości. np: zakup, remont mieszka-
nia, budowę, remont, rozbudowę 
domu, zakup gruntów rolnych i sie-
dlisk, spłatę kredytu hipotecznego 
w innym banku, zamianę nierucho-
mości, wykup lokalu, zakup działki 
budowlanej, rekreacyjnej oraz bu-
dowa na nich domów, refinansowa-
nie poniesionych nakładów do 5 lat 
wstecz itd. Oczywiście Bank BGŻ 
również udziela kredytów w ramach 
programu „Rodzina na Swoim”. 
Osoby zaciągające kredyt otrzymują 
dofinansowanie nawet do 50 proc. 
odsetek przez 8 lat spłaty kredytu.

Zakup domu, czy mieszkania  
to poważna decyzja. Osoby, które ją 
podejmują są często w rozterce, moja 
wątpliwości. Jak Bank BGŻ poma-
ga tym niepewnym zdecydować się na  
wymarzone M?

Mamy dobrą ofertę ubezpiecze-
nia na życie i od utraty pracy, dzięki 
współpracy z Towarzystwem Ubez-
pieczeniowym Aviva. Taka możli-
wość daje poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju.

W jaki sposób mogę otrzymać kredyt 
mieszkaniowy w Banku BGŻ?

Proszę skontaktować się z dorad-
cą w oddziale Banku i umówić na 
spotkanie. Nasi doradcy są dosko-
nale przygotowani merytorycznie 
i służą pomocą. Bliższe poznanie 
potrzeb Klienta i  planowanej trans-
akcji pozwoli na odpowiednie dopa-
sowanie kredytu i  ułożenie sfinan-
sowania całej inwestycji. 

A dlaczego właśnie w Banku  
BGŻ warto ubiegać się o kredyt  
mieszkaniowy?

Po pierwsze Bank BGŻ to bank 
nowoczesny, zajmujący miejscer 
w czołówce banków w Polsce.  
Po drugie jesteśmy bardzo elastycz-
ni w podejściu do klienta i działamy 
lokalnie. Po trzecie Bank BGŻ ma 
do zaoferowania klientom znacznie 
więcej niż kredyt mieszkaniowy. 

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD ZAKUPEM MIESZKANIA, 
CZY BUDOWĄ DOMU?    Bank BGŻ  

przygotował  
wyjątkową 

ofertę kredytu 
mieszkaniowego! 

Nasi klienci otrzymują komplekso-
we rozwiązania finansowe: kredyty, 
nowoczesne karty kredytowe, kon-
ta osobistego w pełnym dostępem  
do usług elektronicznych i interne-
towych, ofertę depozytowa i inwe-
stycyjną. A przede wszystkim Bank 
BGZ to profesjonalni pracownicy, 
którzy słuchają swoich klientów  
i dopasowują produkty i usługi  
bankowe pod konkretne potrzeby.

Serdecznie zapraszam  
do oddziału 

Magdalena Walicka
Dyrektor III Oddziału 

Operacyjnego w Warszawie

Banku BGŻ w Warszawie, 
ul. Francuska 47, 
tel. 22 511 10 44 .
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