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Rezerwa terenowa pod trasę
S7, mającą być nową wylotówką
z Warszawy w kierunku Gdańska,
istnieje od kilkudziesięciu lat, ale
znajdują się na niej prywatne
działki, których właściciele chcie-
liby budować domy, markety czy
całe osiedla. Ponieważ ta część
Bielan nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego, samorząd każdorazo-
wo musi wydawać decyzję o wa-
runkach zabudowy, potocznie
zwaną „wuzetką”. Problem pole-
ga na tym, że w procedurze wyda-
wania „wuzetki” nie ma punktu,
nakazującego sprawdzenie, czy
działka nie znajduje się na tere-
nie, będącym rezerwą terenu
pod trasę szybkiego ruchu. Sku-
tek jest taki, że samorząd nie ma
podstaw prawnych do odmówie-
nia wydania zgody na budowę.
Mimo to odrzuca prośby o „wu-
zetki”, nie chcąc dopuścić do te-
go, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad (również

zgodnie z prawem!) wywłaszczy
mieszkańców i zburzy nowe do-
my. Wówczas sprawa trafia do Sa-
morządowego Kolegium Odwo-
ławczego, które musi uchylić de-
cyzję i… zaczyna się od nowa.
A ceny działek rosną…

Teoretycznie możliwa jest sytu-
acja, w której samorząd – pozba-
wiony legalnych dróg i zapętlony
w absurdalnym prawie – wyrazi
zgodę na budowę w miejscu,
w którym mają przeciąć się trasy
S7 i mostu Skłodowskiej-Curie.
Jeśli GDDKiA uzyska później
– zgodnie ze specustawą o budo-
wie dróg – zgodę na realizację in-
westycji drogowej, będzie mogła
wywłaszczyć mieszkańców osie-
dla, zapłacić im odszkodowania
(zapewne horrendalne) i po pro-
stu zbuduje trasę szybkiego ruchu
na gruzach kilkuletnich domów.
Kompromitacja Bielan i całej
Warszawy miałaby niewyobrażal-
ną skalę, ale… nie byłoby w tym
winy żadnego urzędnika.

Obecnie sprawa dotyczy trzyna-
stu działek, znajdujących się
na rezerwie terenowej pod trasę.
Oto lista inwestycji, które chcieli-
by zrealizować ich właściciele:
1. Budowa hotelu z restauracją

i punktami usługowo-
-handlowymi (ul. Wólczyńska)

2. Budowa budynku
usługowo-handlowego
z parkingiem (ul. Arkuszowa)

3. Budowa obiektu
handlowo-biurowo-magazyno
wego z garażem podziemnym
(ul. Arkuszowa)

4. Budowa tymczasowej hali
magazynowo-usługowej
(ul. Arkuszowa)

5. Budowa hali z kortami
tenisowymi i budynku
usługowego (ul. Esej)

6. Budowa zespołu budynków
wielorodzinnych ze wspólnym
garażem podziemnym
(ul. Rodziny Połanieckich)

7. Budowa wielorodzinnego
budynku

mieszkalno-usługowego
z garażem podziemnym
(ul. Rodziny Połanieckich)

8. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym (ul. Maszewska)

9. Budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami
użytkowymi (biura, handel,
usługi) z garażem
podziemnym (ul. Maszewska)

10. Budowa sześciu segmentów
w zabudowie szeregowej
z garażami podziemnymi
(ul. Maszewska)

11. Budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym (ul. Żółwia)

12. Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego
(ul. Księżycowa)

13. Budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego (ul. Żółwia)

Jak widać sprawa dotyczy głów-
nie domów mieszkalnych. Co
na to przedstawiciele samorządu
miasta?

– Nie jesteśmy w stanie nic zro-
bić – mówi Mieczysław Reksnis,
dyrektor warszawskiego Biura
Drogownictwa i Komunikacji.
– Władze miasta chcą, żeby trasa
S7, nowa droga wylotowa na pół-
noc, powstała. Jednak to nie jest
inwestycja Warszawy, lecz prowa-
dzona przez GDDKiA.

– My również mamy związane
ręce – dodaje Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka GDDKiA.
– Realizujemy rządowy program
budowy autostrad i tras szybkie-
go ruchu. Jeśli trasa jest w tym
programie, pracujemy nad jej
budową. Trasa S7 znajduje się
w programie, ale obecnie nie ma
dla niej ważnej decyzji środowi-
skowej. Złożymy wniosek o nią
jesienią i spodziewamy się otrzy-
mać zgodę na realizację inwe-
stycji drogowej za cztery lata.
Wtedy zgodnie z prawem przej-
miemy wszystkie grunty, znajdu-
jące się na drodze i wypłacimy
właścicielom odszkodowania.
Jeśli na działkach będą znajdo-
wać się jakieś zabudowania
– zburzymy je, ale na ten mo-
ment nie znamy nawet ostatecz-
nego przebiegu trasy. Zostanie
on wskazany dopiero w decyzji
środowiskowej.

I co teraz?

DG

Absurd prawny. Czy GDDKiA zburzy osiedle?!
� Do absurdu na skalę światową może dojść na Bielanach z powodu luki w prawie. Teoretycznie możliwe jest, że
na rezerwie terenu pod nową wylotówkę na Gdańsk stanie osiedle, które następnie zostanie zburzone.



reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

– Strumyka przy ulicy Lindego
już nie ma, pozostało tylko trochę
wody, a reszta zarosła. Jak to się
mogło stać? – denerwuje się pani
Jadwiga, mieszkanka Bielan.

Na temat powodów wyschnię-
cia rzeczki snute są rozmaite teo-
rie.

– Czy aby nie wyschła przez ro-
boty drogowe, które odbywają się
przy ulicy Kasprowicza? – zasta-
nawia się pan Adam.

Tymczasem przedstawiciel
urzędu dzielnicy zapewnia, że
o tej porze roku taka sytuacja to
nic nadzwyczajnego.

– Wyschnięte koryto przy ul. Lin-
dego w porze letniej jest zjawi-
skiem normalnym i jest po prostu
spowodowane małą ilością opadów
– tłumaczy Tadeusz Olechowski,
rzecznik dzielnicy Bielany.

Jak było kiedyś?
Jak czytamy na stronie urzędu

miasta, pierwotne źródła Potoku
Bielańskiego znajdowały się w re-
jonie Wawrzyszewa, a ujście
do Wisły w okolicy wzgórza klasz-
tornego. Strumień wciął się w głąb
równiny morenowej. W stosunko-
wo miękkich, łatwo ulegających

erozji osadach polodowcowych
wyrzeźbił dolinę oraz wąwozy
i kręte jary. Tam wody potoku
spiętrzał system zapór i kaskad po-
ruszających koła młyńskie i two-
rzących stawy rybne. Na skutek
prowadzonych prac melioracyj-
nych Potok Bielański został skana-
lizowany i podłączony do kolekto-
ra. Stawy przestały istnieć, a wsku-
tek obniżenia poziomu wód grun-
towych Potok Bielański zamienił
się w okresowy strumień – płynący
w okresie wiosennym, jesiennym
i po większych opadach.

AK

Gdzie jest strumyk?
� Gdzie strumyk płynie z wolna… – słów tej popularnej piosenki z pewnością póki co nie
zacytują mieszkańcy Bielan, chcący przespacerować się wzdłuż Potoku Bielańskiego.

– Urząd zdyskwalifikował cenne
projekty piesze i rowerowe, które
w innych dzielnicach uzyskały
świetne wyniki, np. pierwsze miej-
sce w Śródmieściu – czytamy
na stronie facebookowej „Las Bie-
lański bez betonu”, ostro krytyku-
jącej samorząd m.in. za zbudowa-
nie chodnika w rezerwacie przyro-
dy. – Głosy wielu bielańczyków
wyemigrowały do innych dzielnic.

Spośród 1,5 mln, przeznaczo-
nych na budżet partycypacyjny,
aż 965 tys. zł zostanie wydanych
na plac zabaw w parku Młociń-
skim.

257 tys. zł będzie kosztować
projekt „Niewidomi są wśród nas
i razem z nami”, dzięki któremu
osoby niewidome będą mogły ła-
twiej załatwiać swoje sprawy w ra-
tuszu. Za 156 tys. zł kupione zo-
staną nowe książki i audiobooki
dla publicznych bibliotek,
a za 105 tys. zł w parku Herberta
stanie wieża dla jerzyków. Podob-

na istnieje od kilku lat na Białołę-
ce, ale… ptaki nie chcą na niej
gniazdować.

Lista projektów, przeznaczo-
nych do realizacji w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego w 2015 r.:
1. Bielański plac zabaw w parku

Młocińskim
2. Wieża dla jerzyków
3. Domki dla skrzydlatych

pasiastych przyjaciół
4. Dofinansowanie zakupów

książek i audiobooków dla
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bielany

5. Dobry start – lepsza
przyszłość

6. Niewidomi są wśród nas
i razem z nami

7. Nasze bezpieczeństwo
– pierwsza pomoc

8. Radio internetowe
na Bielanach

9. Aerobik i taniec
na Młocinach

DG

Obywatelski egzamin oblany
� W głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym
na przyszły rok Bielany się skompromitowały: frekwencja
wyniosła zaledwie 4,8%.

Prezentacja projektów podczas czerwcowych spotkań
w urzędzie dzielnicy
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Pisaliśmy już, że choć przebudo-
wę zaczęto, to władze dzielnicy
musiały ją przerwać na ponad pół
roku ze względu na protesty orga-
nizacji ekologicznych. Po rozstrzy-
gnięciu Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w marcu br. prace
budowlane zostały wznowione.

– Inwestycja polega na rozbudo-
wie al. Reymonta na odcinku dłu-
gości około tysiąca metrów,
od skrzyżowania z Żeromskiego
i Wólczyńską do skrzyżowania
z Kasprowicza oraz budowie wlotu
ul. Lindego – przypomina rzecznik
dzielnicy Bielany Tadeusz Ole-
chowski. – Nowy układ drogowy
ma poprawić bezpieczeństwo
i usprawnić ruch i obsługę komu-
nikacyjną tej części miasta.

Droga, która kiedyś przypomi-
nała klepisko, powoli zmienia się
w jezdnię z dwoma pasami ruchu
w każdą stronę. Takie rozwiązanie
cieszy na pewno kierowców.

– Już nie mogę doczekać się
otwarcia, mam nadzieję, że żad-
nej „obsuwy” nie będzie – pod-
kreśla jeden z nich.

Ponadto w ramach inwestycji za-
planowano m.in. przebudowę sta-
rych i budowę nowych chodników,
ścieżek dla rowerów, zatoczek au-
tobusowych, placu do zawracania,
miejsc postojowych wzdłuż Rey-
monta i Oczapowskiego, a także
przebudowę kilku skrzyżowań
– z ulicami Schroegera, Oczapow-
skiego i Fukierów. Zaprojektowa-
no również skrzyżowanie z odcin-
kiem ul. Wergiliusza oraz połącze-
nie z drogą wewnętrzną Anderse-
na i innymi dwoma drogami we-
wnętrznymi, stanowiącymi dojazd
do osiedla Wawrzyszew.

– Łączny koszt prac budowla-
nych wynosi 15,8 mln zł, a ich za-
kończenie przewidywane jest
na koniec bieżącego roku – doda-
je Tadeusz Olechowski.

Rzecznik podkreśla, że termin
nie wydaje się być zagrożony.
– Jezdnia zachodnia Reymonta jest
praktycznie na ukończeniu, niemal
skończona jest już także droga dla
rowerów oraz ciąg pieszy wzdłuż
niej. 29 sierpnia wieczorem plano-
wane jest przekierowanie na nową

jezdnię ruchu samochodowego
– mówi Tadeusz Olechowski. – Jed-
nym z elementów realizowanej in-
westycji są zatoki autobusowe
– pięć z nich zostało już wykona-
nych, na ulicach dochodzących
do Reymonta – Wergiliusza, Linde-
go i Andersena – ustawiono krawę-
żniki oraz układana jest nawierzch-
nia – wylicza. Gotowe są też chod-
niki przy ulicach Wergiliusza i Lin-
dego, trwają prace przy budowie
oświetlenia ulicy – podkreśla.

Rondo Haliny Szwarc?
W wakacje zakończyła się nato-

miast inna bielańska inwestycja
– budowa ronda u zbiegu ul. Że-
romskiego z ul. Sacharowa i Du-
racza. Prowadzone są tam tylko
drobne prace wykończeniowe. Pa-
dła propozycja, aby nowo powsta-
łe rondo nazwać imieniem Haliny
Szwarc i tym samym upamiętnić
założycielkę pierwszego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Polsce.

Decyzję na ten temat podejmą
miejscy radni.

ak

Powoli rodzi się dwupasmówka
� Przebudowa alei Władysława Reymonta, mająca poprawić bezpieczeństwo
i usprawnić ruch drogowy, planowo miała rozpocząć się w 2013 roku, a zakończyć
w roku obecnym. Prace trwają, ale czy uda się wszystko dopiąć w terminie?

Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Cegłowska 80 (Szpital
Bielański)

tel. 22 392 91 99, 668-138-979

ul. Żeromskiego 33
(przychodnia specjalistyczna)
tel. 22 499 66 30, 668-139-021

promocja

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

Lokal oferuje bar sałatkowy
i szybkie posiłki: zupę, pierogi,
naleśniki, zimne wędliny, lasagne
(na miejscu i na wynos). Ze słod-
kości można się skusić na lody
(codziennie dziesięć innych sma-
ków), ciastka, tarty – wybór jest
spory. A jeśli wolisz coś nieba-
nalnego, esencjonalnego i smacz-

nego zarazem, warto zajrzeć
do kącika delikatesowego, gdzie
czekają hummusy, musztardy
i konfitury.

Smaczne Kęski, Klaudyny 26a,
smacznekeski@gmail.com, tel.
22 832–18–30.

Byliście? Polecacie?
(red)

Smaczne Kęski na Klaudyny
�Na Bielanach działa już od roku niewielkie bistro
połączone z cukiernią – a może na odwrót? – Smaczne Kęski.



Urodziny
MathRiders

na Bielanach!!!
Już od roku w Centrum Nauczania MathRiders, przy ul. Kasprowi-

cza 103 lok. 3 przedszkolaki i młodzież szkolna bawią i spotykają się
z matematyką. 7 września 2014 zapraszamy do naszego Centrum
na Dzień Otwarty MathRiders, w tym zabawę z matematyką i bezpłatne
lekcje pokazowe. Przekonaj się że Matematyka da się lubić, a jej nauka
może być łatwa i przyjemna!

MathRiders to skuteczny program nauki matematyki dla uczniów
w wieku od 4 do 18 lat – opracowany przez ekspertów z Grupy Eduka-
cyjnej Helen Doron. Na zajęciach MathRiders, wykorzystuje się nowo-
czesne pomoce dydaktyczne, aby w przystępny i zrozumiały sposób,
podczas zabawy wytłumaczyć uczestnikom matematyczne zagadnienia.
Dochodząc do rozwiązań w małych grupach (4 – 8 osób), kursanci uczą
się jednocześnie logicznego myślenia, samodzielnego wnioskowania
oraz pracy zespołowej.

Dzieciom i młodzieży, które 7. września odwiedzą nas w Centrum
MathRiders Bielany, zapewniamy świetne gry i zabawy z nagrodami.
Dzieci będą miały szansę wziąć udział w bezpłatnych lekcjach pokazo-
wych a rodzice będą mogli sprawdzić, jak ich pociechy reagują na tę
formę aktywności. Ponadto, będą mogli szukać u nauczycieli MathRi-
ders odpowiedzi na wszelkie pytania i zapisać dzieci na zajęcia.

Zapraszamy zarówno naszych dotychczasowych studentów jak
i wszystkie dzieci, które chcą miło spędzić czas z matematyką.

DDzziieeńń  OOttwwaarr  ttyy  ww CCeenn  ttrruumm  MMaa  tthh  RRii  ddeerrss  BBiiee  llaa  nnyy  ––  ZZAA  PPRRAASS  ZZAA  MMYY!!
77  wwrrzzee  śśnniiaa 22001144  rr..  ((NNiiee  ddzziiee  llaa))  ggooddzz.. 1122::0000––1188::0000..

WWsszzeell  kkiicchh  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  uuddzziiee  llaa  mmyy  ttee  llee  ffoo  nniicczz  nniiee:: 666622 2222 0022 0022

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Za sa da wciąż jest ta sa ma: te le -
fon z proś bą o po ży cze nie pie nię -
dzy, przy sła nie po nie „zna jo me -
go” i stra ta kil ku set/kil ku ty się cy
zło tych. Me to da jed nak ewo lu uje

– tym ra zem na Bie la nach do star -
sze go mę żczy zny za raz po te le fo -
nie od „wnucz ka” za dzwo nił mę -
żczy zna twier dzą cy, że roz mo wa
by ła na gry wa na, on jest ofi ce rem
ope ra cyj nym Cen tral ne go Biu ra
Śled cze go i pro wa dzi ak cję prze -
ciw ko oszu stom. Że by ich schwy -

tać, wła ści ciel te le fo nu mu si tyl ko
prze ka zać po li cji pie nią dze, któ re
po słu żą za przy nę tę, a po ca łej ak -
cji go tów ka zo sta nie zwró co na.

Pech chciał, że star szy pan
uwie rzył. Prze ka zał „po li cjan to -
wi” ćwierć mi lio na i jesz cze do -
dat ko wo wziął kre dyt na 30 ty się -
cy. „Po li cjant” pie nią dze przy jął
i znik nął…

Po li cja – ta praw dzi wa, nie
oszu kań cza – ape lu je: za wsze, gdy
ktoś pro si nas o pie nią dze i przy -
sy ła po nie ko goś, pro śmy po li -
cjan tów o przy sła nie pa tro lu. Słu -
żby mun du ro we ni gdy nie pro szą
o udo stęp nie nie go tów ki czy
wzię cia kre dy tu, stąd ta ka proś ba
od „ofi ce rów ope ra cyj nych” po -
win na na tych miast wzbu dzić nie -
uf ność. I za wsze le piej dmu chać
na zim ne…

TW Fu lik
na pod stwie in for ma cji po li cji

Starszy pan stracił ćwierć miliona złotych

Policjant czy oszust
� Spryt oszustów nie zna granic – po podszywaniu się
pod członków rodziny („na wnuczka”), pracowników
spółdzielni czy gazowni („na administratora”) teraz
udają… policjantów. Niestety, z sukcesami.

In ter ne to we Ra dio KiS dzia ła
od pra wie trzech lat, pier wot nie
mia ło sie dzi bę na Pra dze
a od czerw ca 2012 r. na da je z Do -
mu Kul tu ry „Świt” na Bród nie.
Dys po nu je ma łym pro fe sjo nal nym
stu diem, z któ re go nada wa ne by ły
– bo obec nie trwa prze rwa wa ka -
cyj na – po po łu dnio we i wie czor ne
au dy cje na ży wo. Na an te nie go -
ści ły au dy cje słow no -mu zycz ne,
po świę co ne kul tu rze i sztu ce, ale
ta kże zdro wiu, pra wu kon su menc -
kie mu, sty lo wi ży cia, eko no mii
i pod ró żom. Po prze pro wadz ce
for mu ła nie co się zmie ni: po ja wią
się au dy cje o te ma ty ce bie lań skiej.

Naj praw do po dob niej ra dio za -
cznie nada wa nie z Bie lan już we
wrze śniu lub paź dzier ni ku, gdy

zo sta nie za re je stro wa ne w są dzie
ja ko fun da cja a bie lań ski sa mo -
rząd przy dzie li lo kal na stu dio.
Już te raz wia do mo, że bę dzie to
w bu dyn ku przy Że rom skie go 29,
czy li… w ra tu szu. Przez pierw -

sze 3–4 mie sią ce Ra dio KiS bę -
dzie utrzy my wa ne z bu dże tu
dziel ni cy, na to miast ca ły 2015 rok

dzia łal no ści zo sta nie sfi nan so wa -
ny za 10.360 zł, któ re przy zna li
miesz kań cy Bie lan z bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go. Tak ni skie kosz ty
utrzy ma nia wy ni ka ją z te go, że
wszyst kie pro gra my two rzo ne są
przez wo lon ta riu szy.

W czerw co wym gło so wa niu
pro jekt „Ra dio in ter ne to we
na Bie la nach” otrzy mał 396 gło -
sów. Ana lo gicz ny pro jekt do bu -
dże tu Tar gów ka, bę dą cy pró bą
utrzy ma nia się na Bród nie, zdo -
był ich tyl ko 188. By ło to pra wie
o 300 gło sów za ma ło, by zdo być
fi nan so wa nie na przy szły rok.

Wię cej in for ma cji na fa ce bo -
ok.com/Ra dio Ki SWy lacz nie Kul -
tu ra

DG

Bielany będą miały radio
� Jednym z dziewięciu projektów, które mieszkańcy Bielan wybrali w głosowaniu
nad budżetem partycypacyjnym, jest radio internetowe. Będzie to Radio KiS, obecnie
mające siedzibę na Bródnie.

Prawdopodobnie
radio zacznie nadawanie
z Bielan już we wrześniu
lub październiku, gdy
zostanie zarejestrowane
w sądzie jako fundacja
a bielański samorząd
przydzieli lokal na studio.

Tak pre zen tu je się obec ne stu dio Ra dia KiS w Do mu Kul tu ry „Świt” na Bród nie

Policja
– ta prawdziwa, nie
oszukańcza – apeluje:
zawsze, gdy ktoś prosi nas
o pieniądze i przysyła
po nie kogoś, prośmy
policjantów o przysłanie
patrolu.
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8 pro cent miesz kań ców Bie lan
de kla ru je, że w cią gu ostat nich
dwu na stu mie się cy bra ło udział
w za ję ciach dziel ni co we go do mu
kul tu ry, 14 pro cent uczest ni czy ło
w wy da rze niach kul tu ral nych,
a 27 pro cent ko rzy sta ło z usług
bie lań skich bi blio tek. Naj czę ściej
bie rze my udział w im pre zach ple -
ne ro wych (np. pik nik ro dzin ny,
dni dziel ni cy), kon cer tach mu zy ki
roz ryw ko wej oraz wy stę pach ka -
ba re tu. Tak wy ni ka z ra por tu
z ba da nia ilo ścio we go usług kul -

tu ral nych w dziel ni cy Bie la ny
prze pro wa dzo ne go przez Wy dział
Ba dań i Ana liz Cen trum Ko mu -
ni ka cji Spo łecz nej Urzę du m.st.
War sza wy.

Cho mi czów ka z kul tu rą
Co cie ka we, wszyst kie aspek ty

funk cjo no wa nia kul tu ry w dziel ni -
cy prze cięt nie le piej oce nia ją oso -
by, któ re z nich sko rzy sta ły w cią -
gu ostat nich dwu na stu mie się cy.

Usłu gi kul tu ral ne zo sta ły też le -
piej oce nio ne przez oso by znaj du -

ją ce się w do brej sy tu acji fi nan so -
wej oraz przez ro dzi ny, w któ rych
nie ma dzie ci do osiem na ste go
ro ku ży cia. Na to miast naj mniej
ko rzyst nie te aspek ty okre śli li
miesz kań cy star si tj. w wie ku 60
plus oraz oso by z wy kształ ce niem
gim na zjal nym lub ni ższym, a ta -
kże za sad ni czym za wo do wym. Ja -
kość usług bi blio tecz nych na Bie -
la nach le piej po strze ga ją ko bie ty
oraz oso by nie uczest ni czą ce ak -
tyw nie w żad nym dzia ła niu spo -
łecz nym. Po nad to miesz kań cy
Cho mi czów ki le piej oce nia ją
usłu gi kul tu ral ne niż oso by ze
Sta rych Bie lan oraz Wrze cio na.

Dla ka żde go coś kul tu ral ne go
– Jak wy ni ka z ba dań, kul tu ra

na Bie la nach jest po zy tyw nie oce -
nia na przez oso by, któ re z niej
ko rzy sta ją (wy ni ki po wy żej śred -
niej). Z pro po no wa nej ofer ty kul -
tu ral nej Bie lan ko rzy sta ją oso by
za mo żne, co nie ozna cza prze -
cież, że dziel ni ca nie pro po nu je
bez płat nych form roz ryw ki. Do -
ce nia ne jest też za an ga żo wa nie

osie dli w or ga ni za cję im prez ple -
ne ro wych. Po nad to ist nie ją ob sza -
ry za miesz ka nia, gdzie dzia ła ją
pod mio ty, tj. klu by spół dziel cze
czy or ga ni za cje po za rzą do we, ma -
ją ce du ży wkład w roz wój ży cia
kul tu ral ne go na Bie la nach, co
naj wy raź niej ma ko rzyst ny wpływ

na oce nę od bior ców – stwier dza
rzecz nik dziel ni cy Ta de usz Ole -
chow ski.

Te go rocz ny bu dżet na wy dat ki
kul tu ral ne wy no si po nad 9 mln zł,
z cze go sam wy dział kul tu ry ma
do dys po zy cji tro chę po nad pół

mi lio na zło tych, Bie lań ski Ośro -
dek Kul tu ry – 1,8 mln zł, zaś bi -
blio te ki – 6,7 mln.

Ró żne opi nie
– Do cie ra ją do nas ró żne opi -

nie, do ty czą ce pro po no wa nej
ofer ty kul tu ral nej, w więk szo ści
po zy tyw ne. Oce na atrak cyj no ści
ofer ty kul tu ral nej Bie lan za le ży
od oso bi stej wra żli wo ści od bior -
ców. Je ste śmy otwar ci na dys ku -
sje i pro po zy cje miesz kań ców.
Dba my, że by co ro ku no we wy da -
rze nia zna la zły miej sce w ka len -
da rzu im prez, a jed no cze śnie nie
re zy gnu je my z przed się wzięć cy -
klicz nie po wta rza ją cych się, któ re
od lat gro ma dzą wier ną wi dow -
nię, jak np. kon cer ty z cy klu „Jazz
w Pod zie miach Ka me dul skich”
czy kon cer ty Re pre zen ta cyj ne go
Ze spo łu Ar ty stycz ne go Woj ska
Pol skie go. Na le ży pod kre ślić, że
w po rów na niu do po przed nich lat
licz ba te go rocz nych pro po zy cji
kul tu ral nych nie zmniej szy ła się
– wy ja śnia bie lań ski rzecz nik.

Co miesz kań cy są dzą o dziel ni -
co wych pro po zy cjach kul tu ral -
nych? Czy uwa ża ją, że są wy star -
cza ją ce? A mo że war to coś zmie -
nić lub do dać? Cze ka my na opi -
nie: re dak cja@ga ze ta echo.pl.

AK

Na kulturę wydajemy 9 mln złotych
� Czy Bielany mają dobrą ofertę kulturalną? Pikniki, koncerty, zajęcia czy spektakle w domach kultury i biblioteki
– to wszystko kosztuje podatników rocznie ponad 9 mln zł. Jak wiele osób aktywnie korzysta z dzielnicowej oferty?

Tegoroczny
budżet dzielnicy
na wydatki kulturalne
wynosi ponad 9 mln zł,
z czego sam wydział
kultury ma do dyspozycji
trochę ponad pół miliona
złotych, Bielański Ośrodek
Kultury – 1,8 mln zł, zaś
biblioteki – 6,7 mln.
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3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezpośrednio Wawa Conrada 18 69 m2

397 tys. 792-258-164

DOM SPRZEDAM
·Dom w Łomiankach ul. Jaśminowa stan surowy
zamknięty. Dom 197 m2, dz. 977 m2 cena
650.000 tel. 695-413-632

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Pawilon Rosy Bailly 1B 505-603-975

KUPIĘ MIESZKANIE
·KUPIĘ MIESZKANIE ZADŁUŻONE (Z
PROBLEMEM EKSMISJI) Z LOKATOREM,
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA
OBECNEGO WŁAŚCICIELA – UMOWA
NOTARIALNA, NIEWYKUPIONE MIESZKANIE
TEŻ BIORĘ POD UWAGĘ, PROPONUJĘ
USTALENIA Z OBOPÓLNĄ KORZYŚCIĄ, PROSZĘ
O TEL. 500-205-923

NAUKA
·Angielski 602-497-977

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn  –– 55 zzłł//mm22,,
mmaalloowwaanniiee  ppoommiieesszzcczzeeńń  oodd  44 zzłł//mm22 553311--443300--774411

·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Ogrodnictwo i sprzątanie posesji tel.
503-850-516

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·0 TANI SERWIS KOMPUTEROWY – 0 ZŁ
DOJAZD, 18 ZŁ/H – 510-540-640

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 501-017-707

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

Remonty 506-091-379

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

ZDROWIE I URODA

AAUURRIIMMEEDD  llaarryynnggoollooddzzyy  2222 775511--9977--7733,,
550022--992222--884444  wwwwww..llaarryynnggoolloogglloommiiaannkkii..ppll

·Chcesz pozbyć się bólu? Wrócić do
pełnej sprawności? Zregenerować swoje
mięśnie? Umów się na wizytę.
Profesjonalne zabiegi i masaże
wykonywane przez mgr fizjoterapii.
Specjalizuję się w rehabilitacji
sportowej, ortopedycznej i bólu pleców.
Już od 70 zł ! Sprawdź na www.proreh.pl
lub zadzwoń 504-498-48

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·RENCISTĘ LUB EMERYTA NA PARKING,
BIELANY, WYMAGANA NIEKARALNOŚĆ.
602-346-959

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

WYPOCZYNEK
·Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej 14 dni
01.0--14.09 cena 1199 zł/os. 14 dni 15.0--28.09
cena 1099 zł/os. Informacje i zapisy: Warszawa,
ul. Marszałkowska 81 lok. 25, tel. 22 834-95-29

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Kupię Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Ogłoszenia drobne nadasz na
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w

ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 12.09,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 8.09  na fax 22 614-58-03 lub e-mailem:
drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) ul. Sady Żoliborskie 13A, tel. 22 663-83-01

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09
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Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to miast
oso by, któ re po sia da ją już wy -
kształ ce nie śred nie, ma ją szan -
sę po wtó rze nia ma te ria łu
na kur sie ma tu ral nym. Po sta -
ra li śmy się, aby na ukę w na szej
pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien -
ne go. Za ję cia od by wa ją się
w cy klu week en do wym dwa ra -
zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne ja -
ko wa ru nek uzy ska nia lep sze -
go sta no wi ska w pra cy i lep szej
pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa -
nia se me stru. Ta kie oso by ma ją
mo żli wość na uki w przy ja znej
at mos fe rze oraz ukoń cze nia

na sze go Li ceum, nie po no sząc
kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -

wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

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



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

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

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 27 sierpnia - 10 września.

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

Pla ny bu do wy przy sta ni ma ją
już kil ka lat, ale do pie ro po skie -
ro wa niu ście ków z ko lek to ra bu -
ra kow skie go do oczysz czal ni
Czaj ka mo żna by ło za jąć się ni mi
na po wa żnie. W tym ro ku ma zo -
stać roz pi sa ny prze targ na bu do -
wę przy sta ni. Oprócz miejsc
do cu mo wa nia ło dzi znaj dzie się
tam też pla ża, po la na pik ni ko wa
oraz doj ścia od stro ny par ku.

Przy stań na Mło ci nach jest czę -
ścią sto łecz ne go pro gra mu in we -
sty cyj ne go, któ ry ma za za da nie

„ucy wi li zo wać” Wi słę. To wła śnie
w je go ra mach re mon to wa ne są
bul wa ry po le wej stro nie rze ki,
po wsta ją nad wi ślań skie ście żki
ro we ro we i miej skie pla że.

Pra ce kon struk cyj ne i bu dow la ne
ma ją się roz po cząć w przy szłym ro -
ku. Bę dzie to po wrót że glu gi
na Mło ci ny – wszak od koń -
ca XIX wie ku aż do II woj ny świa to -
wej wy ciecz ka pa ro stat kiem po Wi -
śle do Mło cin by ła jed ną z ulu bio -
nych roz ry wek war sza wia ków.

(red)

Będzie przystań na Młocinach
� W tym roku ma zostać rozpisany przetarg na budowę
przystani przy parku Młocińskim.

Za ku pio ne przez Za rząd Trans -
por tu Miej skie go ro we ry te go ty pu
mo gą prze wieźć do 100 kg ła dun -
ku lub czwór kę dzie ci. Al ter na ty -
wą jest jesz cze ba ga żnik, ale o nie -
co mniej szej ła dow no ści (80 kg).
Dla dzie ci prze zna czo ne są spe -
cjal ne ła wecz ki, mo żna też w ro -
we rze za mon to wać wła sny fo te lik.

Po zwa la to prze wieźć du że za -
ku py al bo po móc so bie w prze -
pro wadz ce. Zu peł nie jak w Da nii

czy Ho lan dii, gdzie ro we ry car go
są po wszech ne.

Aby do ko nać wy po ży cze nia, na -
le ży naj pierw wy słać e -ma il z za -
py ta niem. Po otrzy ma niu po zy -
tyw nej od po wie dzi na le ży udać się
na miej sce, po ka zać do wód to żsa -
mo ści, pod pi sać pro to kół, wska -
zać swo ją tra sę i czas wy po ży cze -
nia (mak sy mal nie 24 go dzi ny).

Cię żko osza co wać, ja ką po pu -
lar no ścią cie szy się wy po ży czal nia

na Mło ci nach. Za rząd Trans por tu
Miej skie go pro wa dzi sta ty sty ki
zbior cze dla wszyst kich czte rech
wy po ży czal ni w War sza wie. By ło
ich w su mie 30. Czy li nie jest źle,
ale mo gło by być du żo, du żo le -
piej.

– Na Mło ci nach nie ste ty mia ło
miej sce pierw sze pe cho we wy po ży -
cze nie – mó wi Do ro ta Gro tow ska
z Za rzą du Trans por tu Miej skie go.
– Nie uczci wy użyt kow nik znisz czył
ro wer i wy ma ga on na pra wy.

DG

Wypożyczalnia rowerów cargo
� Od początku sierpnia na Młocinach można wypożyczać za darmo publiczne
rowery cargo.

Aby dokonać
wypożyczenia, należy
najpierw wysłać e-mail
z zapytaniem.
Po otrzymaniu pozytywnej
odpowiedzi należy udać
się na miejsce, pokazać
dowód tożsamości,
podpisać protokół,
wskazać swoją trasę
i czas wypożyczenia
(maksymalnie
24 godziny).
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