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Miejsce przy stacji metra Sło-
dowiec we wszystkich poprzed-
nich opracowaniach planistycz-
nych traktowane było jako repre-
zentacyjna część miasta oraz cen-
trum dzielnicy. Prezentowane by-

ło nawet podczas tegorocznych
Międzynarodowych Targów Nie-
ruchomości w Cannes jako jedna
z działek, która ma za zadanie za-
prezentować zielone i nowocze-

sne oblicze Warszawy i tym sa-
mym zachęcić zagranicznych
przedsiębiorców do inwesty-
cji. I rzeczywiście ten teren o po-
wierzchni 27 tys. mkw. wzbudza
spore zainteresowane inwesto-
rów. Taka wielkość i lokalizacja
stwarza bowiem możliwości bu-
dowy nowego wielofunkcyjnego
centrum hadlowego czy komplek-
su usługowo-mieszkaniowego. Co
ważne – za sprawą prezydenta
Stefana Starzyńskiego – jest to
miejsce wolne od roszczeń spad-
kobierców.

Pieniądze w błoto?
Właśnie wydano niemałe pie-

niądze na przebudowę układu
drogowego Słodowca. Koniecz-
ność tej inwestycji tłumaczono
tym, że teren należy przygotować
dla inwestora, a pieniądze zwrócą
się miastu z nawiązką. Teraz oka-
zuje się, że prawdopodobnie zo-
stały wyrzucone w błoto.

Zamiast rozpisywać przetarg
na sprzedaż działek, ratusz po-
prosił radnych o zgodę na rozpo-

częcie prac nad nowym planem
zagospodarowania terenu „ser-
ka”. Jak napisano w uzasadnieniu
uchwały „obowiązujący plan po-
wstał jeszcze przed wybudowa-
niem tunelu metra. Nie uwzględ-
nia faktu, iż tunel i stacja metra
nie są zaprojektowane na dodat-
kowe obciążenia, a więc nie jest
możliwa zabudowa terenów
nad nimi.”

– W 2006 r. Rada Warszawy
uchwaliła studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które stanowi
wytyczne do zapisów w planach
miejscowych. Stacja metra Słodo-
wiec została uruchomiona
w 2008 r. Następnie rozpoczęto
prace nad nową koncepcją roz-
wiązań drogowych na obszarze
„serka bielańskiego”. Rozwiąza-
nia drogowe wynikające z decyzji
ZRID nie mieszczą się jednak
w liniach rozgraniczających wy-

znaczonych planem miejscowym.
W rezultacie niezbędna stała się
korekta planu w tym zakresie.
Projektant planu będzie musiał
też przeanalizować fakt, iż w toku
realizacji metra konstrukcja tune-
lu nie była projektowana na do-
datkowe obciążenia. Jakie roz-
wiązania konstrukcyjne będą mo-
żliwe dla zabudowy terenów
nad tunelem metra oraz dla tere-

dokończenie na stronie 2

Jaki los czeka „serek”?
� Władze miasta chcą zmienić plan zagospodarowania terenu „serka bielańskiego”
– trójkąta pomiędzy ulicą Żeromskiego a Marymoncką. Czy to jednak spowoduje, że
inwestorzy zainteresują się tym terenem? Sytuacja prawna jest bowiem skomplikowana.

Propozycje
mieszkańców są różne.
Część z nich chce
zabudowy, ale wiele
osób woli, aby te tereny
pozostały zielone i służyły
rekreacji. Przez lata
zmieniły się potrzeby
mieszkańców, którzy już
nie chcą kolejnych
dużych centrów
handlowych – podkreśla
wiceburmistrz Grzegorz
Pietruczuk.



nów w sąsiedztwie, zadecydują
szczegółowe analizy wykonane
przez specjalistów – wyjaśnia
Konrad Klimczak z miejskiego
ratusza.

Dodaje, że zapisy obowiązują-
cego studium stanowią, że jest to
miejsce, gdzie dopuszcza się wy-
sokość zabudowy powyżej 30 me-
trów.

Czy można sprzedać teren
nad metrem? Urzędnicy coś
przegapili

Wiele wskazuje na to, że układ
drogowy na Słodowcu został
zmieniony bez szczegółowej ana-
lizy prawnej tej sytuacji. Jest
bowiem jeszcze jeden poważny
problem z potencjalną inwestycją,
o którym milczą władze Warsza-
wy, a dotyczy tzw. prawa własno-
ści warstwowej. Zgodnie z kodek-
sem cywilnym własność gruntu

obejmuje zarówno to, co jest nad,
jak i pod ziemią. To zaś wyklucza
możliwość sprzedania terenu

nad tunelem metra, bo wówczas
tunel stałby się własnością… wła-
ściciela działki.

Na terenie całego kraju powo-
duje to, że brakuje chętnych
do inwestowania w miejscach,
gdzie występują tunele czy wia-
dukty. W Warszawie taka sytuacja
już miała miejsce. Przed laty ra-
tusz planował sprzedaż działek
nad tunelem Wisłostrady i nie
mógł tego uczynić dokładnie z te-
go samego powodu, jaki mamy
na Słodowcu. Niestety, urzędnicy
Hanny Gronkiewicz-Waltz nie
wyciągnęli wniosków z doświad-
czeń prezydenta Pawła Piskor-
skiego i popełnili ten sam błąd.

Od wielu lat w Sejmie leży pro-
jekt ustawy o odrębnej własności
obiektów budowlanych, który re-
gulowałby kwestię tzw. piętrowo-
ści nieruchomości gruntowej.

Proces legislacyjny może jednak
potrwać kolejnych kilka lat.

Co w takim razie będzie
z „serkiem”?

Władze dzielnicy podkreślają,
że ta sytuacja otwiera nowe mo-
żliwości dla tego miejsca.

– Przez wiele lat zapewniano nas,
że zabudowa terenu nad metrem
jest możliwa. Jeśli okaże się, że nie,
to otwierają nowe możliwości dla
„serka”, ponieważ propozycje
mieszkańców są różne. Część z nich
chce zabudowy, ale wiele osób woli,
aby te tereny pozostały terenami
zielonymi, służącymi rekreacji. Cie-
szę się z tego, że możemy na nowo
rozpocząć rozmowy i konsultacje
na ten temat, bowiem przez lata
zmieniły się też potrzeby mieszkań-
ców, którzy już niekoniecznie po-
trzebują kolejnych dużych centrów
handlowych – podkreśla wicebur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk.

Czy jednak plan, aby zamiast
udostępnić ten teren dla inwesto-
rów stworzyć tam zieloną oazę
dla wszystkich mieszkańców jest
realny?

– Przeznaczenie terenu „serka”
w przyszłym planie miejscowym
wyłącznie pod ogólnodostępne
tereny rekreacyjne wymagałoby
zmiany zapisów w studium uwa-
runkowań – informuje Konrad
Klimczak.

amk, oko
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Jaki los czeka „serek”?
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Urzędnicy
Hanny Gronkiewicz-Waltz
nie wyciągnęli wniosków
z doświadczeń
prezydenta Pawła
Piskorskiego i popełnili
ten sam błąd.

Jakie są argumenty za zmianą?
Huta w tej części Bielan jest lepiej
rozpoznawalna niż Młociny, zresztą
pierwsze projekty zakładały, że koń-
cowa stacja I linii metra będzie no-
sić nazwę „Młociny Huta”. Jak wy-
szło – wiemy – od 2008 roku funk-
cjonuje nazwa „Metro Młociny”.

W 2012 roku padła pierwsza
propozycja, by do pomysłu nazwy
z hutą powrócić. Wtedy koncepcję
zgłosili właściciele Huty Arcelor-
Mittal, jednak poparcia wśród rad-
nych miejskich nie zdobyli. Teraz,
tuż przed wyborami samorządowy-
mi, pomysł hutników poparło
SLD. Komisja nazewnictwa miej-
skiej rady zgodziła się na zmianę
nazwy z dywizem między jej czę-
ściami: stacja miałaby nosić nazwę
Młociny-Huta, jeśli tylko zmianę
„przyklepie” najpierw rada dziel-
nicy, a potem miejscy radni.

Zmiana nazwy nie będzie bez-
kosztowa – trzeba będzie wymie-
nić tablice informacyjne na stacji
oraz w pociągach metra, do tego
dojdzie wymiana tablic i rozkła-
dów jazdy linii autobusowych
i tramwajowych oraz konieczność
nagrania nowych zapowiedzi
w pojazdach. Jednak jeśli nie po-
myślało się o tym wcześniej, fun-
dując mieszkańcom niezwiązaną
z rzeczywistymi Młocinami nazwę
(węzeł komunikacyjny znajduje
się de facto na terenie osiedla
Huta) – trzeba ponosić konse-
kwencje. A może to już niepo-
trzebne? Może Młociny w świa-
domości warszawiaków przeniosły
się kilka kilometrów?

Jesteście za zmianą? Czekamy
na opinie: redakcja@gazeta-
echo.pl.

(red)

Metro Huta?
� Komisja nazewnictwa przegłosowała zmianę nazwy
ostatniej stacji metra na „Młociny-Huta”. Czy zmiana
wejdzie w życie, zadecydują stołeczni radni.

„E
ch

o
Ło

m
ia
ne

k
iB

ie
la
n”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

na
cz

el
ny

:K
rz

ys
zt

of
K

at
ne

r
za

st
ęp

ca
:K

at
ar

zy
na

C
ho

dk
ow

sk
a

fa
x:

22
61

4
58

28

te
le
fo
n
d
la
cz
yt
el
ni
kó

w
:

te
le
fo
n
d
la
re
kl
am

o
d
aw

có
w
:

e-
m

ai
l:

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

:W
yd

aw
ni

ct
w

o
P

ra
so

w
e

O
st

oj
a

20
12

sp
.z

o.
o.

ad
re

s
re

da
kc

ji:
03

-0
26

W
ar

sz
aw

a,
ul

.B
oh

at
er

ów
18

a
D

ru
k:

E
dy

to
r

S
p.

z
o.

o.
,O

ls
zt

yn

51
9
61
0
43
5

50
8
12
5
41
7,

22
61
4
58

03
Za

pr
as

za
m

y
do

w
sp

ół
pr

ac
y

m
ie

sz
ka

ńc
ów

.N
ie

zw
ra

ca
m

y
m

at
er

ia
łó

w
ni

ez
am

aw
ia

ny
ch

.
Za

st
rz

eg
am

y
so

bi
e

pr
aw

o
do

sk
ra

ca
ni

a
ia

di
us

to
w

an
ia

na
de

sł
an

yc
h

m
at

er
ia

łó
w

or
az

op
at

ry
w

an
ia

ic
h

w
ła

sn
ym

ty
tu

łe
m

.N
ie

od
po

w
ia

da
m

y
za

tr
eś

ć
re

kl
am

io
gł

os
ze

ń.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Jednym z potencjalnie zagrożo-
nych miejsc na Bielanach jest
park Olszyna, w sprawie którego
podczas wakacji odbyło się spo-
tkanie z wiceburmistrzem Grze-
gorzem Pietruczukiem. O tym, jak

chore emocje budzi i jakie demo-
ny wywołuje sprawa, świadczą roz-
mowy, które usłyszeliśmy, oczeku-
jąc na rozpoczęcie spotkania.

– Wie Pan, gdzie są zameldo-
wani ci, którzy mają roszczenia?
– pytał retorycznie mieszkaniec
bezpośredniego sąsiedztwa par-
ku. – Nie? No właśnie, nikt nie
wie. Bo to pewnie wszystko Żydzi
z Izraela i USA.

– Mośki, mośki… – przytakiwa-
ła mu sąsiadka.

– Tych deweloperów i spadko-
bierców to trzeba wystrzelać i bę-

dzie spokój – mówił kto inny. Tym
razem to już na szczęście tylko
słaby dowcip.

Dlaczego 70 lat po tragedii lu-
dobójstwa na Żydach są na Biela-
nach osoby, które doszukują się
„żydowskiego spisku” i używają
antysemickich określeń, pozosta-
nie przykrą tajemnicą. Skupmy
się na faktach. Wydany w 1945 r.
przez komunistyczną Krajową
Radę Narodową dekret przekazał
wszystkie prywatne grunty w gra-
nicach Warszawy we władanie
miasta. Dziś potomkowie daw-

nych właścicieli i skupujący rosz-
czenia inwestorzy dochodzą swo-
ich praw przed sądami, starając
się o przekazanie działek, których
ceny są często horrendalne.

– W centralnej części parku Ol-
szyna trwa obecnie ustalanie spad-
kobierców, po którym mogą poja-
wić się roszczenia – mówi wicebur-
mistrz Pietruczuk. – Otrzymaliśmy
obietnicę z Biura Gospodarowa-
nia Nieruchomości m.st. Warsza-
wy, że będziemy informowani
na bieżąco o rozwoju sytuacji. Że-
by zapobiec ewentualnej zabudo-

wie działek, które mogą zostać
zwrócone spadkobiercom, pracu-
jemy nad miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego.
Jeśli po konsultacji z mieszkańca-
mi teren między Trasą Armii Kra-
jowej, Broniewskiego, Duracza
i Gąbińską zostanie określony ja-
ko teren rekreacyjny, prywatni
właściciele będą mogli tylko kosić
trawę. Na pewno nikt nie zbuduje
tu nowego bloku ani osiedla.

Rada Warszawy dała zielone
światło dla prac nad nim dopie-
ro 3 lipca. Podczas sesji, na której

pojawili się aktywiści z transpa-
rentem „Mniej radnych leni
– więcej szkół i zieleni!” i sadzon-
kami krzewów.

Wnioski do planu zagospodaro-
wania będą przyjmowane w urzę-
dzie dzielnicy do końca września,
sama procedura uchwalania planu
potrwa 6–12 miesięcy. Oby trwała
jak najkrócej, bo dopóki nie zo-
stanie uchwalony, nad parkiem
Olszyna krążyć będzie widmo de-
kretu Bieruta a niezdrowe emocje
nie znajdą ujścia.

DG

Demony przeszłości w parku Olszyna
� Sprawa sprzed 69 lat kładzie na Bielany swój długi cień a jedna krzywda powoduje drugą. Dekret Bieruta pozabierał prywatnym właścicielom
ich nieruchomości, zaś reprywatyzacja prowadzona bez odpowiedniej ustawy może zabrać mieszkańcom Bielan… fragmenty parku Olszyna.
Aby temu zapobiec, rozpoczęto prace nad planem zagospodarowania parku.

Jeśli
po konsultacji
z mieszkańcami teren
między Trasą Armii
Krajowej, Broniewskiego,
Duracza i Gąbińską
zostanie określony jako
teren rekreacyjny,
prywatni właściciele będą
mogli tylko kosić trawę.

źródło:w
w

w.bielany.w
aw.pl



W łomiankowskim ICDS odby-
ło się drugie już spotkanie
pod hasłem „Stop likwidacji szpi-
tala w Dziekanowie Leśnym”. Po-
mimo zaproszeń wysłanych w lip-
cu, nie przyjechali na nie ani
przedstawiciele urzędu marszał-
kowskiego, ani sama dyrektor
szpitala. Mieszkańcy i organizato-
rzy poczuli się zignorowani.

– Tym razem jedna strona dys-
kusji stchórzyła. Nie po to się
spotykamy, żeby ponarzekać, że
jest źle, bo to wszyscy wiemy.
Chcemy rozmawiać – mówił prze-
wodniczący Komitetu Społeczne-
go w sprawie Ratowania Szpitala,
Karol Mielcarek i dodał, że oso-
biście zawiezie protokół ze spo-
tkania do marszałka.

Dotychczasowe działania
na rzecz ratowania szpitala przy-
noszą pierwsze efekty – niewiel-
kie, ale już widoczne.

– Wstrzymano część wypowie-
dzeń, udało się znaleźć pieniądze
na wynagrodzenia i część fundu-
szu socjalnego. W szpitalu była
kontrola inspekcji pracy, ale jej

wyników jeszcze nie ma – mówiła
pracująca w szpitalu Joanna Dą-
browska. – W Dziekanowie część
wypowiedzeń wstrzymano, w pla-
cówce na Siennej zwolnienia
wciąż są – mówiła jej dyrektor
Beata Gosk.

Placówka na Siennej jest filią
Dziekanowa, w scenariuszu połą-
czenia Dziekanowa z Niekłańską
rozważana jest jej likwidacja.

Umorzenie za deklarację
Okazuje się, że po lipcowym

spotkaniu dyrekcja szpitala zło-
żyła do burmistrza Łomianek
wniosek o umorzenie zaległości
podatkowych i odsetek w wyso-
kości niemal 500 tys. zł (za la-
ta 2009–2014). Gmina wniosek
przyjęła i jest gotowa do umo-
rzenia długu, jednak chce gwa-
rancji, że szpital pozostanie sa-
modzielny.

– Burmistrz poprosił marszał-
ka o deklarację, że zarząd woje-
wództwa wstrzyma planowane
połączenie obu szpitali, jak rów-
nież proces restrukturyzacji pla-

cówek nie zakończy się likwida-
cją szpitala w Dziekanowie Le-
śnym. Wtedy burmistrz rozważy
możliwość udzielenia pomocy
szpitalowi w formie umorzenia
zaległości podatkowych. Do dzi-
siaj jednak nie otrzymaliśmy żad-
nej odpowiedzi, mimo że po 9
lipca pismo zostało ponowione
– poinformował wiceburmistrz
Piotr Rusiecki i dodał, że w naj-
bliższym czasie wysłane zostanie
kolejne ponaglenie.

Podczas spotkania w ICDS
swój sprzeciw wobec planów łą-
czenia Dziekanowa z Niekłańską
stanowczo wyrazili: senator Bar-
bara Borys-Damięcka, dyrektor
biura poselskiego Mariusza
Błaszczaka – Łukasz Kudlicki
oraz radny sejmiku województwa
mazowieckiego i wiceburmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Marszałek: to tylko kampania
wyborcza

A co na to wszystko sam urząd
marszałkowski? Zadaliśmy wiele
pytań dotyczących powodów nie-

obecności na spotkaniu, dalszych
planów dotyczących reorganizacji
w placówkach i potwierdzenia
pogłosek o sprzedaży szpitala.
Niestety, z odpowiedzi niewiele
wynika.

– W związku z rozpowszechnia-
niem przez polityków i działaczy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
oraz Prawa i Sprawiedliwości nie-
prawdziwych informacji jakoby
samorząd województwa mazo-
wieckiego zamierzał zlikwidować
szpital dziecięcy w Dziekanowe
Leśnym, by sprzedać działki,
na których on się znajduje, infor-
mujemy, że są to informacje nie-
zgodne z prawdą i nie wynikają
z żadnych działań urzędu mar-
szałkowskiego. Samorząd woje-
wództwa nie jest właścicielem
działki, na której znajduje się
szpital dziecięcy w Dziekanowie
Leśnym. Nie ma zatem żadnej
prawnej możliwości, aby w jaki-
kolwiek sposób nią dysponować,
w tym także ją sprzedać – odpo-
wiedziała Marta Milewska. Pod-
kreśliła też, że celem władz woje-
wództwa nie jest likwidacja szpi-
tala, a jedynie jego „wzmocnienie
i dalsze funkcjonowanie w obec-
nej lokalizacji”.

– Ponadto, obecnie trwa audyt
finansowy szpitala, zlecony przez
władze województwa i do czasu je-
go zakończenia nie zostaną podję-
te nowe decyzje w sprawie ewentu-
alnego połączenia szpitali. W oce-
nie władz województwa organizo-
wanie wieców wyborczych
pod szyldem ratowania szpitala na-
leży uznać za głęboko niestosowne,
o ile nie nieetyczne. Decyzje doty-
czące przyszłości szpitala powinny
być podyktowane przesłankami

społecznymi i finansowymi, a nie
być jednym z elementów walki wy-
borczej – mówi rzeczniczka.

Co dalej?
Działacze stowarzyszenia na

spotkaniu zapowiadali blokadę
krajowej „siódemki”. Po kilku
dniach od realizacji pomysłu od-
stąpiono.

– Rzeczywiście byłaby to akcja,
na której ucierpieliby przede
wszystkim Ci, którzy albo nas
wspierają albo walczą razem z na-

mi. My natomiast musimy skupić
się na rządzących w naszym woje-
wództwie – wyjaśniają działacze
stowarzyszenia. Władze wojewódz-
twa, w piśmie skierowanym do Ka-
rola Mielcarka, zarzucają mu naru-
szenie prawa poprzez rozprzestrze-
nianie nieprawdziwych informacji.

– Wzywamy pana do zaniecha-
nia dalszych bezprawnych naru-
szeń prawa licząc, że nie będzie-
my zmuszeni do skorzystania
z przysługujących nam środków
ochrony prawnej – czytamy w pi-
śmie z urzędu marszałkowskiego.

Stowarzyszenie zapowiada dal-
szą walkę o utrzymanie placówki.

AS
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Co dalej z Dziekanowem?
� Wciąż pod znakiem zapytania stoją losy szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Mieszkańcy
protestują przeciwko
pomysłowi likwidacji izby
przyjęć w Dziekanowie
– na rzecz Niekłańskiej,
a także dalszych
konsekwencji połączenia
placówek, w tym
przewidywanej likwidacji
podwarszawskiego
szpitala.

W Łomiankach 1 września ru-
szył program bezpłatnego czipo-
wania psów. Sam zabieg trwa ty-
le, co zastrzyk – z pomocą spe-
cjalnej igły miniaturowy układ
scalony wszczepia się zwierzęciu
pod skórę na grzbiecie. Można
na nim zapisać dane właściciela
i psa, można go wykorzystać
w gabinetach weterynaryjnych
– zastosowań ma naprawdę wiele.

Akcja znakowania psów w Ło-
miankach potrwa do końca ro-
ku, jeśli będzie się cieszyła po-
pularnością – zostanie przedłu-
żona. Każdy pies, który skończył
cztery miesiące i był szczepiony
na wściekliznę może zostać za-

czipowany. Warunek dodatkowy
– właściciel musi być zameldo-
wany w Łomiankach.

Znakowanie psów prowadzą
poniższe lecznice:
• ul. Szczęśliwa 21, tel. 751–31–85,

kom. 602–43–66–23
• ul. Brzósko 4, tel. 751–95–47,

kom. 530–701–400
• ul. Dobra 13, tel. 751–58–95,

kom. 696–125–111
• ul. Warszawska 59,

tel. 424–67–60,
kom. 696–326–262

• ul. Pionierów 21, tel. 751–95–53
• ul. Rolnicza 174,

tel. 22 732–25–65
(red)

Łomianki czipują psy – bezpłatnie
� Czasem bywa tak, że zginie pies. A jak ktoś go
znajdzie, to nie wiadomo, komu oddać. A jest prosty
sposób, by tego kłopotu uniknąć – czipowanie.
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Dwa miesiące temu Bielany
skompromitowały się w głosowa-
niu nad budżetem partycypacyj-
nym na przyszły rok: frekwencja
wyniosła zaledwie 4,8% i była naj-
niższa w mieście. Stało się tak
może dlatego, że – jak pokazuje
sondaż przeprowadzony na zlece-
nie władz Warszawy – tutaj do-
słownie wszystko jest OK albo
„Nie wiem”? Na szczęście w wy-

nikach ankiety są też czerwone
słupki… Oto wyliczanka proble-
mów, ułożona nieświadomie
przez samych mieszkańców dziel-
nicy. W nawiasach podajemy od-
setek głosujących.

Społeczeństwo obywatelskie to
na Bielanach pojęcie z kategorii
science-fiction. Prawie nikt nie
bierze udziału w protestach
(97%), nie działa na rzecz miesz-

kańców (96%), nie głosuje
nad budżetem partycypacyjnym
(95%), nie uczestniczy w konsul-
tacjach społecznych (93%), nie
bierze udziału w zebraniach
wspólnoty mieszkaniowej (77%).

Złe jest to, że życie kulturalne
praktycznie nie istnieje. Miesz-
kańcy Bielan nie chodzą na kon-
certy (88%), do teatru (87%), ani
nawet do kina (76%). Złe jest to,

że większość mieszkańców nie
uprawia żadnego sportu (78%).

Źle, że na wizytę u państwowe-
go lekarza trzeba czekać i czekać
(73%), zwłaszcza do specjalisty
(68%). A już bardzo źle, gdy
w ogóle nie ma odpowiedniego
specjalisty (49%).

Źle, że jest tyle pijanych osób
w miejscach publicznych (64%).
Zły jest brak ławek (56%) i chod-
niki w złym stanie są złe (43%).
Korki są złe (52%), brak miejsc
parkingowych jest zły (50%) i nie-
bezpiecznie jeżdżący kierowcy są
źli (48%). Hałas jest zły (43%).
Zły stan dróg jest zły (43%).

Żebracy (49%) też są źli. I wanda-
le (48%) są źli. I hałasująca nocami
młodzież (48%), i sąsiedzi organizu-
jący libacje i łamiący ciszę nocną
(41%). Zły jest brak czystości i po-
rządku (40%). Za dużo złych skle-
pów sprzedaje zły alkohol (31%).

Kradzieże (46%) są złe. Zła
jest woda w kranie (42%). Źle, że
jest za mało dróg rowerowych
(36%). Źle, że tak mało tu placów

zabaw dla dzieci (33%). I brak
bazarów też jest zły (33%).

Mało…?
17% mieszkańców Bielan uważa,

że w dzielnicy jest za dużo zieleni
a 19%, że powinno być mniej skle-
pów… spożywczych. Ci, którzy tak
odpowiedzieli są najwyraźniej – i tu
już bez żartu – źli na cały świat.

DG

Co jest złe na Bielanach?
� Podobno Polacy lubią narzekać, ale wyniki sondażu „Jakość życia”,
przeprowadzonego na Bielanach, mówią coś zupełnie innego. 89% mieszkańców jest
zadowolona z życia w dzielnicy. Czyżby dlatego, że 95% nie interesuje się jej sprawami?

Społeczeństwo
obywatelskie to
na Bielanach pojęcie
z kategorii science-fiction.
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Dwie godziny dla rodziny
14.09, godz. 12.30 – z cyklu „Dwie Godziny dla

Rodziny”. W programie spektakl teatralny i anima-
cje plastyczne. Spotkanie dla dzieci od 3 lat. Bile-
ty 10 zł.

Teatr Złoty Dukat, który przedstawi spektakl
„Chatka chałupeńka”. Jest to bajka o przyjaźni, jed-
nocześnie widowisko lalkowe, w którym aktorzy
ukazują, jak żyć w zgodzie pod jednym dachem, po-
mimo różnic charakterów oraz jak pomagać sobie
w trudnych sytuacjach i co robić w obliczu niebez-
pieczeństwa. Po spektaklu zabawy plastyczne
pod hasłem „Domki domeczki”.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1,
22 834–65–47.

Wielki piknik rodzinny na Żoliborzu
14.09, godz. 11.00–17.00 – Fort Sokolnickiego
W programie m.in.: szalone zabawy na dmuchań-

cach, malowanie buziek, animacje „wszystko o ciele
człowieka” – zajęcia plastyczne na temat ciała.
Na dzieciaki będą czekać łakocie oraz mnóstwo kon-
kursów z nagrodami.

A dla poszukujących wielkich wyzwań: gra miej-
ska: Pomóżmy naszemu wybawcy uratować nasze
miasto przed złym dr Bazylim Liszkiem.

Start pikniku i gry o godzinie 11.00 w Forcie So-
kolnickiego, do gry konieczna rejestracja mailowa,
szczegóły na www.aktywnarodzina.com.pl.

Zając wiercipięta – teatrzyk na Dewajtis
21.09, godz. 13.00 z cyklu Niedzielne Bajeczki

spektakl teatralny „Zając Wiercipięta”.
Ekologiczna bajka o perypetiach leśnych zwierząt

posiadających zabawne ludzkie cechy. O przyjaźni,
porach roku. Ciepło, kabaretowo i wiosennie.

Bezpłatne wejściówki dostępne w Dobrym Miej-
scu, ul. Dewajtis 3.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, tel. 22 561–01–23,
512–011–482

Zebrała
Katarzyna Chodkowska

�W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach, przedsta-
wieniach i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

Chatka chałupeńka

Wyżej wymienionego zaczepił
na Marymonckiej jego wierzyciel.
Po krótkiej wymianie zdań nastą-
piła wymiana ciosów, podczas
której 41-latek sięgnął po nóż,
którym kilkakrotnie uderzył śmią-
cego upominać się o swoje mę-
żczyznę.

Świadkowie awantury wezwali po-
licję. Mężczyznę z ranami pleców
i przebitym płucem odwieziono do
szpitala, a policjanci jeszcze tego sa-
mego dnia zatrzymali nożownika,
któremu grozi do pięciu lat więzienia.

TW Fulik
na podstawie informajci policji

Nożownik z Bielan zatrzymany
� Źle mieć długi. A jeszcze gorzej próbować je odzyskać.
Zwłaszcza, jeśli się pożyczyło Bogusławowi B. …

Bielańscy mundurowi podejrze-
wają, że mężczyzna utrwalony
na nagraniach monitoringu może
mieć coś wspólnego z włama-
niem.

O pomoc proszą wszystkich,
którzy rozpoznają tego mężczy-
znę – tel. 22 603–10–55,
22 603–71–55, 22 603–71–56
na numer alarmowy 997 lub 112.
Informacje można także przesyłać
za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: krp5warsza-
wa@policja.waw.pl. Sprawę pro-
wadzi asp. Barbara Dyda.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Czy to on włamał się na Staffa?
� 6 lipca włamano się do mieszkania przy ulicy Staffa.
Policja udostępnia zdjęcia prawdopodobnego
włamywacza. Czy ktoś go poznaje?
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„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. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone

w dniach 10 - 24 września.

Kto pamięta scenę spowiedzi
w „Nie ma mocnych”? Kazimierz
Pawlak jest strofowany przez
księdza, że nie bywa w kościele,
na co odpowiada, że to przez
„krótką modę”: – No panienka
uklęknie przede mną wiernym
i chcąc nie chcąc choćby myślą
zgrzeszysz – mówił repatriant zza
Buga. Tego lata bałby się chyba
wsiąść do autobusu, bo – ponoć
– zdarzały się młode kobiety, któ-

re pod spódniczki zapominały za-
łożyć bielizny, na co skarżyli się
współpasażerowie. Dokładniej
– współpasażerki. W sumie nie
dziwota – nie każdy lubi, a już
na pewno nie każdy musi być na-
rażony na widok damskich części
intymnych…

Zapytaliśmy w Zarządzie
Transportu Miejskiego, na co
jeszcze skarżą się pasażerowie.
– Była skarga na kolory tramwa-

jów, które propagują Niemcy
– mówi Magdalena Potocka,
rzeczniczka ZTM. – Skarżący
stwierdził, że tramwaje są w bar-
wach flagi niemieckiej, a my tłu-
maczyliśmy, że to przypadkowa
zbieżność: kolory żółty i czerwony
to barwy warszawskie, a dachy

pomalowano na czarno ze wzglę-
dów czysto praktycznych, bo
na ciemnych powierzchniach za-
brudzenia są mniej widoczne.

Co jeszcze trafiło do ZTM jako
skarga? Są narzekania na nękają-
cych współpasażerów: uprawiają-
cych ideologię gender; kierowców
autobusów, którzy są uciążliwi dla
pasażerów; utyskiwania na preze-
sów… Co z tymi skargami robią

transportowcy? – Na wszystkie
skargi, które dotyczą zakresu
działalności Zarządu Transportu
Miejskiego, i które spełniają wy-
mogi formalne, odpowiadamy
– zapewnia rzeczniczka Potocka.
Jakie to wymogi? Najprostsze:
imię, nazwisko i adres zgłaszają-
cego.

Ubrania śmierdzą… latami
Ze skarg i wniosków, jakie na-

pływają, warto jeszcze wymienić
dwie. W jednej pasażer skarżył się
na „autobusowy smrodek”, który
utrzymuje się na ubraniach przez
kilka lat. Wnioskujemy, że ska-
rżący rzeczywiście posiada ubra-
nie, w którym jechał autobusem
kilka lat temu i nie wywabił zapa-
chu niczym. Cóż, a reklamy za-
pewniają, że obecne specyfiki
gwarantują aromaty jeszcze długo
po praniu. Komu wierzyć?

Zwłoki w autobusie
Jednak naszym faworytem jest

pytanie o możliwość przewiezie-
nia komunikacją publiczną kota.
Nic ciekawego w sumie, bo regu-

lamin przewozu dopuszcza jazdę
ze zwierzęciem, o ile nie jest ono
uciążliwe dla innych pasażerów
i jedzie np. w specjalnej klatce.
Tyle tylko, że rzeczony kot był…
martwy. Pytanie zapewne zadano,
bo przepisy ZTM słowem nie
wspominają o zakazie przewozu
kociego truchełka – jest zakaz
transportu materiałów niebez-
piecznych, grożących zabrudze-
niem czy przedmiotów cuchną-
cych – ale co w przypadku, gdy
zwłoki są całkiem świeże, prosto
od weterynarza albo wręcz prze-
ciwnie, zasuszone? Tak czy owak
– nieważne jakie, grunt, że kot
udał się do Krainy Wiecznych Ło-
wów na myszy i autobusem czy
tramwajem wieźć go nie wolno
– regulują to oddzielne przepisy.

Swoją drogą – zastanawialiście
się kiedykolwiek, ile martwych
chomików, kotów czy innych kró-
liczków jest przewożonych cicha-
czem w torbach współpasażerów?
Jeśli się nad tym zastanowić
– podróż autobusem nigdy już nie
będzie taka sama…

Wiktor Tomoń

Była skarga
na kolory tramwajów,
które propagują Niemcy
– mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka ZTM.
– Skarżący stwierdził, że
tramwaje są w barwach
flagi niemieckiej.

Malowanie tramwaju to z pewnością ukryta opcja niemiecka!

źródło:w
w

w.ztm
.w

aw.pl

Kobiety bez majtek – czyli na co skarżą się pasażerowie ZTM
� Wiadomo: na punktualność, ceny biletów i brak klimatyzacji. Ale to standard. W tym sezonie hitem były pasażerki bez
majtek, choć to nie jedyne skargi, jakie wpłynęły do ZTM…



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezpośrednio Wawa Conrada 18 69 m2

397 tys. 792-258-164

DOM SPRZEDAM

Sprzedam dom wolnostojący w Białołęce
Dworskiej. Pow. domu 163 m2, działki
800 m2. Pomieszczenia jasne, łatwe do
aranżacji. Parter: oddzielna kuchnia,

salon z kominkiem, łazienka
i pomieszczenie gospodarcze

z przejściem do garażu. Garaż w bryle
budynku. Piętro: 3 sypialnie

i przestronna łazienka z wanną. Tel.
601-143-367

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
·Gitara klasyczna – lekcje w domu ucznia tel.
511-587-700

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
·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

·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 507-020-870

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

·MONTAŻ podłóg 515-377-714
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

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

KKrraawwccoowwąą  zzaattrruuddnnii  ssiieećć  PPrraaccoowwnnii  KKrraawwiieecckkiicchh  ddoo
jjeeddnneejj  zzee  sswwooiicchh  llookkaalliizzaaccjjii  ww ŁŁoommiiaannkkaacchh,,
wwyymmaaggaannee  kkiillkkuulleettnniiee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  oorraazz

uummiieejjęęttnnoośśćć  oobbssłłuuggii  kklliieennttaa,,  ooffeerruujjeemmyy  uummoowwęę
oo pprraaccęę  779944--990077--336633

·Pilnie poszukuję pań do pracy w sklepie
z odzieżą używaną w Łomiankach. Mile widziana
znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz
doświadczenie w pracy w handlu. CV proszę
kierować na podany adres mailowy:
office@nous.org.pl. Koniecznie z dopiskiem
Łomianki
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SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

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
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów, 100 km od Warszawy,
bardzo dobre warunki, weekendy, święta
24 235-82-94, 695-642-518

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 antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·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

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 26.09,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 22.09  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:
12,14-19,21-26.09

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

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. 502-280-72010

Lo sy ko mu ni stycz nych po mni -
ków by wa ją fa scy nu ją ce. Nie któ re
po zni ka ły w ta jem ni czych oko licz -
no ściach, in ne tra fi ły w rę ce ko -
lek cjo ne rów, jesz cze in ne sto ją
do dziś (np. w par ku Ska ry szew -
skim). Naj więk szy po mnik tam tej
epo ki, przed sta wia ją cy Utrwa la -
czy Wła dzy Lu do wej, wy lą do wał
na te re nie MPWiK nie da le ko mo -
stu Gro ta -Ro wec kie go, zaś gen.
Ka rol Świer czew ski – w krza kach
za uczel nią, któ rej pa tro no wał.

Przez więk szość epo ki ko mu ni -
stycz nej, w la tach 1949–1990,
Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go no si ła imię Świer czew skie go,
a ol brzy mie po pier sie pa tro na
sta ło przy wjeź dzie do kam pu su.
Dziś miej sce to zo sta ło cał ko wi cie
od cza ro wa ne: stoi tam rzeź ba
przed sta wia ją ca… dziew czyn kę
ze ska kan ką. Sa mej uczel ni przy -
wró co no pier wot ne go pa tro na,
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.

– Po mnik Świer czew skie go to by ła
po pro stu wiel ka gło wa – wspo mi na -
ją miesz kań cy Bie lan. – Co się z nią
sta ło? Za bra li ją po Okrą głym Sto le,
pew nie do ja kie goś ma ga zy nu.

Otóż nie. Gło wa ma się do sko na le
i – choć zdję ta z co ko łu i ra zem
z nim ukry ta w za ro ślach – jest chy ba
w cał kiem nie złym sta nie. Od gad nię -
cie, czym jest coś wiel kie go, scho wa -
ne go za pło tem na AWF, by ło by pro -
ble ma tycz ne, gdy by nie wspo mnia ny
co kół, na któ rym do dziś wi dać frag -
ment na pi su: Ka rol.

Gen. Ka rol Świer czew ski
(1897–1947) po cho dził z War sza -
wy. Pod czas wo jen do mo wych
w Ro sji i Hisz pa nii, woj ny pol sko -
-ro syj skiej i II woj ny świa to wej wal -
czył po stro nie ko mu ni stów. Za sły -
nął ze zbrod ni wo jen nych i… nad -
uży wa nia al ko ho lu na po lu bi twy.
Zgi nął w nie ja snych oko licz no -
ściach pod czas walk z Ukra iń ca mi.

DG

Głowa Świerczewskiego w krzakach
� Na tyłach AWF, za ogrodzonym krzywym płotem
śmietniskiem-krzakowiskiem, znalazła schronienie wielka
głowa gen. Karola Świerczewskiego.
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Bielany skorzystały na budżecie partycypacyjnym
�Głos mieszkańców zadecydował o przedsięwzięciach, które będą zrealizowane w 2015 r. na Bielanach w ramach budżetu partycypacyjnego.
Przez 11 dni, między 20 a 30 czerwca 2014 r., można było głosować na projekty, z których mieszkańcy Bielan wybierali pięć ich zdaniem
najistotniejszych i najbardziej potrzebnych w naszej dzielnicy.

W bu dże cie dziel ni cy Bie la ny
do roz dy spo no wa nia przez miesz -
kań ców prze zna czo no nie co po -
nad 1,5 mln zł. Na pro jek ty zgło szo -
ne w na szej dziel ni cy gło so wa ło po -
nad 6 tys. miesz kań ców. Mo że
w uję ciu pro cen to wym wy nik mógł -
by być nie co lep szy, ale w uję ciu
liczb bez względ nych świad czy o bar -
dzo licz nej gru pie na szych miesz -
kań ców za in te re so wa nych tym te -
ma tem. Szcze gól nie zin te gro wa ny
przy kład spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go za ob ser wo wa li śmy na Mło ci -
nach. Je ste śmy peł ni uzna nia dla
au to rów zwy cię skich pro jek tów.
A są to w ko lej no ści licz by uzy ska -
nych gło sów na stę pu ją ce pro jek ty:

1. Bie lań ski plac za baw w par ku
Mło ciń skim, koszt: 965 tys. zł, licz -
ba gło sów: 1.351.

Opis: Plac za baw przy ul. Pa pi ru -
sów za pro jek to wa ny dla wszyst kich
grup wie ko wych (0-100) w po dzia le
na trzy czę ści: dla dzie ci młod szych,
dla mło dzie ży oraz dla osób star -
szych. 

2. Wie ża dla je rzy ków,
koszt: 104.760 zł, licz ba gło -
sów: 1.221.

Opis: Bu do wa oko ło 10-me tro -
wej wie ży, w któ rej w gór nej czę ści
bę dą za mon to wa ne bud ki dla pta -
ków w licz bie oko ło 100 sztuk. Wie -
ża ma na ce lu po moc pta kom – je -
rzy kom, któ re zja da ją dzien nie 20

tys. ko ma rów. Ko ma ry są na wie lu
te re nach pla gą i utrud nia ją ży cie
miesz kań com Bie lan. Pro jekt ma
być re ali zo wa ny w par ku Her ber ta.

3. Dom ki dla skrzy dla tych pa -
sia stych przy ja ciół, koszt: 1.028 zł,
licz ba gło sów: 1.102.

Opis: Pro jekt ma ce lu za dba nie
o owa dy – (m.in. pszczo ły), któ re
peł nią bar dzo po ży tecz ną ro lę
w przy ro dzie – za py la ją ro śli ny, wal -
czą z mszy ca mi. Pro jekt ma być re -
ali zo wa ny w par ku Ol szy na, par ku
Her ber ta, przy Sta wach Bru st ma na
(trzy lo ka li za cje) i w par ku Sta wy
Kel le ra.

4. Do fi nan so wa nie za ku pów ksią -
żek i au dio bo oków dla Bi blio te ki
Pu blicz nej w Dziel ni cy Bie la ny,
koszt: 156 tys. zł, licz ba gło -
sów: 1.044.

Opis: Pro jekt ma na ce lu uzu peł -
nie nie zbio rów Bi blio te ki Pu blicz -
nej im. S. Sta szi ca o bra ku ją ce no -
wo ści wy daw ni cze, pro pa go wa nie
czy tel nic twa, a ta kże prze ciw dzia ła -
nie je go sta łe mu spad ko wi wśród
miesz kań ców.

5. Do bry start – lep sza przy -
szłość, koszt: 40.964 zł, licz ba gło -
sów: 891.

Opis: Po trze ba re ali za cji pro jek tu
wy ni ka ze sta le zwięk sza ją cej się
w Szko le Pod sta wo wej nr 209
(ul. Rey mon ta 25) licz by dzie ci z ro -
dzin roz bi tych i dys funk cyj nych. Ce -

lem pro wa dze nia za jęć spor to wo -
-wy cho waw czych w ra mach pro jek -
tu „Do bry start – lep sza przy szłość”
by ło by umo żli wie nie tym wła śnie
dzie ciom roz wi ja nia swo ich ta len -
tów i za in te re so wań. Za ję cia spor -
to we na uczy ły by dzie ci ak tyw ne go
i bez piecz ne go spę dza nia cza su
wol ne go.

6. Nie wi do mi są wśród nas i ra -
zem z na mi, koszt: 256.645 zł, licz -
ba gło sów: 876.

Opis: Pro jekt po zwo li na umo żli -
wie nie sa mo dziel ne go uczest nic twa
w sfe rze pu blicz nej osób nie wi do -
mych i sła bo wi dzą cych po przez do -
sto so wa nie urzę du dziel ni cy – stwo -
rze nie ty flo gra fi ki z pla nem urzę du
oraz dziel ni cy, za mon to wa nie ta bli -
czek w al fa be cie Bra il le'a, za pew -
nie nie udźwię ko wio ne go sta no wi -
ska kom pu te ro we go dla pe ten ta
w urzę dzie oraz wy da nie ksią żki
w dru ku trans pa rent nym. 

7. Na sze bez pie czeń stwo – pierw -
sza po moc, koszt: 6.298 zł, licz ba
gło sów: 589.

Opis: Pro jekt ad re so wa ny do 619
uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 209
w War sza wie. Za pew nie nie bez pie -
czeń stwa so bie i in nym jest prio ry -
te tem dla ka żde go uczest ni ka.
Dziec ko na uczy się wła ści wych re -
ak cji i za cho wań w sy tu acjach za -
gra ża ją cych bez pie czeń stwu. Zdo -
bę dzie wie dzę i umie jęt no ści zwią -
za ne z udzie la niem pierw szej po -
mo cy. 

8. Ra dio in ter ne to we na Bie la -
nach, koszt: 10.360 zł, licz ba gło -
sów: 396.

Opis: Pierw sze bie lań skie pro fe -
sjo nal ne ra dio z peł ną stu dyj ną i re -
por ter ską in fra struk tu rą. Pro jekt
po par ty pra wie sied mio let nim do -
świad cze niem ra dio wym na sta no -
wi sku DJ/Pre zen ter w po nadre gio -
nal nej sta cji z dwu dzie sto let nią hi -
sto rią w Ka li szu. Ra dio KiS to sta -
cja skie ro wa na do słu cha cza w wie -
ku 25+ zmę czo ne go wszech obec -
nym kon sump cjo ni zmem, dzien ni -
kar ską na tar czy wo ścią i brud ną po -

li ty ką. Sta cja otwar ta rów nież
na po trze by se nio rów oraz li ce ali -
stów i stu den tów.

9. Ae ro bik i ta niec na Mło ci nach,
koszt: 4.320 zł, licz ba gło sów: 235.

Opis: Za ję cia ru cho we przy mu -
zy ce np. ae ro bik wy mien nie z na -
uką tań ca.

Au to rom oraz po pie ra ją cym je
miesz kań com ser decz nie gra tu lu je -
my i dzię ku je my za udział w gło so -
wa niu! 

Cie szy my się, że bu dżet par ty cy -
pa cyj ny zo stał roz dy spo no wa ny
na tak cie ka we pro jek ty, któ re po -
słu żą nam przez la ta. Sam pro ces
usta na wia nia bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go przy czy nił się do in te gra cji na -
szej lo kal nej spo łecz no ści. Cie szy my
się, że na sze wspól ne dzia ła nia mia -
ły istot ny wpływ na re ali za cję ca łe go
przed się wzię cia, któ re bez udzia łu
miesz kań ców nie mia ło by miej sca. 

Oczy wi ście jak przy ka żdym
przed się wzię ciu są i mniej za do wo -
le ni. Ostat nie gło sy ze stro ny mi ło -
śni ków ko mu ni ka cji ro we ro wej
wska zu ją ce na mniej szą fre kwen cję
z po wo du bra ku ich ini cja ty wy
w gło so wa niu po ka zu ją wy raź nie, że
w na stęp nej edy cji ta kie pro jek ty
po win ny się zna leźć. Oczy wi ście je -
że li wnio sko daw cy przy ło żą się
do ich przy go to wa nia i wnio ski te
przej dą we ry fi ka cje for mal ną. Nie -
ste ty nie wszyst kie spra wy są w ge -
stii władz dziel ni cy. Cza sa mi spo ty -
ka my się z ocze ki wa nia mi ty pu
„mam ge nial ny po mysł, a wy go ja -
koś zre ali zuj cie”. Czę sto też ge nial -
ne po my sły są sprzecz ne z od czu cia -
mi ca łej spo łecz no ści, cze go ostat -
nio mie li śmy przy kład przy re mon -
cie cią gu pie sze go w uli cy De waj tis.
Smut ne, że grup ka kil ku dzie się ciu
bar dzo krzy kli wych pro te stu ją cych
sta ra ła się prze szko dzić w po pra wie
bez pie czeń stwa ru chu pie szych
na tej uli cy pod źle ro zu mia ny mi

sztan da ra mi eko lo gii. Tym bar dziej
nie zro zu mia łe, że w trak cie te go
przed się wzię cia do eko sys te mu La -
su Bie lań skie go zo sta ła przy wró co -
na ca ła dru ga stro na uli cy, gdzie ist -
nia ła sze ro ka dro ga ko mu ni ka cyj na
wy dep ta na przez lu dzi szu ka ją cych
bez piecz ne go przej ścia. Był to
sztan da ro wy przy kład, kie dy ma ła
gru pa ak ty wi stów sta ra ła się wy -
krzy czeć swo je ra cje wbrew in te re -
som i po żyt ko wi kil ku ty się cy osób.
Szczę śli wie w od po wie dzi na mi kre
de mon stra cje, mil czą ca do tej po ry
więk szość, wy ar ty ku ło wa ła swo je
zda nie (vi de ini cja ty wa sa mo rzą du
stu den tów UKSW, dzię ki któ rej ze -
bra no po nad dwa ty sią ce gło sów
po par cia dla dzia łań dziel ni cy). Ten
wy stęp eko -ak ty wi stów był przy kła -
dem nic nie bu du ją cej, źle ro zu mia -
nej dzia łal no ści spo łecz nej. Szczę śli -
wie w ra mach bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go gło su ją cy wspar li pro jek ty
po zy tyw ne, wno szą ce coś do lo kal -
nej spo łecz no ści.

Bu dżet par ty cy pa cyj ny wpły nął
na świa do mość miesz kań ców do ty -
czą cą funk cjo no wa nia i po wsta wa -
nia bu dże tu dziel ni cy, oraz na to,
skąd bio rą się pie nią dze za si la ją ce
owe bu dże ty sa mo rzą do we. Dzię ki
ta kim ak cjom miesz kań cy sa mi ma -
ją oka zję współ two rzyć bu dżet mia -
sta i de cy do wać o okre śle niu pu li
środ ków pu blicz nych. Te go rocz ne
gło so wa nie jest istot ne dla War sza -
wy ze wzglę du na du że za an ga żo -
wa nie miesz kań ców na ta ką ska lę. 

Ser decz nie za chę ca my do udzia łu
w na stęp nych edy cjach bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go i mam na dzie ję
na współ udział w re ali za cji na stęp -
nych wa żnych pro jek tów, któ re
ubar wią na szą dziel ni cę oraz uła -
twią miesz kań com funk cjo no wa nie.

Piotr Rudzki

Pierwsza w Warszawie wieża dla jerzyków powstała na Białołęce dwa
lata temu. Kilka tygodni temu zagnieździły się w niej pierwsze ptaki.

Autor jest wiceburmistrzem
dzielnicy Bielany

od po wie dzial nym za spra wy spo łecz ne i kul tu rę

OBWIESZCZENIE WOJEWODY
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.687 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.), 

ZZaawwiiaaddaammiiaamm
o wydaniu, przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 348/II/2014 z dnia 22
sierpnia 2014 r. uchylającej w całości decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 405/14 z dnia 11 lipca 2014 r. znak AB.673.7.2014 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie ulicy Wiślanej w Łomiankach –
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej (droga powiatowa nr 2420W) z ul.
Zachodnią i Dolną w Łomiankach” i przekazującej sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, 

oorraazz  iinnffoorrmmuujjęę
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w
Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, Plac Bankowy 3/5, I piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój 607, w
godzinach: poniedziałki 13 – 16; środy 8 – 12, piątki 8 – 12; tel. (022) 695-64-92. 

PPoo  uucczzee  nniiee
Wyżej wymieniona decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) w terminie 30 dni
od dnia jej doręczenia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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