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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

Temat wysypiska w Radiowie
zdominował spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele poli-
cji, straży miejskiej, burmistrzo-
wie oraz wojewoda Jacek Ko-
złowski. Był także wiceprezydent
miasta Jacek Wojciechowicz,
w zastępstwie Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Panią prezydent za-
trzymały ważniejsze sprawy.

Przedstawiciele stowarzyszenia
„Czyste Radiowo”, zgodnie ze
swoim zwyczajem, po wejściu

do sali rozwinęli transparenty,
na których napisane było m.in.
„NIE dla smrodu”, „Hanna
Gronkiewicz-Waltz, kiedy kolejne
obiecanki-cacanki”.

W tej sytuacji ciężar odpowie-
dzialności za obiecanki wziął
na siebie wiceprezydent Wojcie-
chowicz.

– Wysypisko zostanie zamknię-
te w 2016 roku, zgodnie z tym co
obiecywano. Postaramy się też, by
została zamknięta druga instala-

cja, dotycząca przetwarzania od-
padów. Na pewno nie zajmie
to 10 czy więcej lat – jak proroku-
ją niektórzy, a nastąpi znacznie
szybciej. Tworzymy plan, którego
celem jest zmniejszenie uciążli-
wości działania wysypiska
– oświadczył.

MPO: śmieci nie wyślemy
na Księżyc

Głos zabrał również prezes
MPO Krzysztof Bałanda. – Zda-

jemy sobie sprawę, że obecność
wysypiska jest dla państwa ucią-
żliwa. Niemniej, jego działanie
jest konieczne. To my wszyscy ge-
nerujemy odpady. Nie możemy
ich przecież wysyłać na Księżyc.
Jeżeli spojrzycie, jak Radiowo

wyglądało kilka lat temu, to za-
uważycie różnicę. Chcemy działać

zgodnie z przepisami. Na Poli-
technice Warszawskiej został po-
wołany zespół interdyscyplinarny,
który zajmuje się źródłem wydzie-
lania brzydkich zapachów. Mamy
koncepcję, że potrzebne jest
uszczelnienie membrany, ale cze-
kamy na ustalenia zespołu. Naj-
pewniej do października – argu-
mentował.

– Nie wiecie, skąd bierze się
smród? Działacie zgodnie z prze-
pisami? Od 1 sierpnia warunki
bardzo się pogorszyły. Zdarzyło
się, że zatrzymaliśmy wasz samo-
chód wywożący odpady
o godz. 23.00, czego nie powinni-
ście robić. Radiowo faktycznie
kilka lat temu wyglądało inaczej.
Nie śmierdziało! – gorączkował
się Bohdan Bajak z „Czystego
Radiowa”.

– Na Radiowo nie są wywożone
zwykłe odpady, tylko tzw. balast

dokończenie na stronie 2

Kiełbasa wyborcza czy poważna deklaracja?

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa
� – Górka śmieciowa na pewno zostanie zamknięta w roku 2016, a zakład przetwarzania odpadów w ciągu najbliższych kilku lat – takie
deklaracje padły podczas spotkania władz z mieszkańcami podczas debaty dotyczącej bezpieczeństwa na Bielanach i Żoliborzu w Szkole
Głównej Pożarnictwa przy ul. Słowackiego.

Szukamy
innych lokalizacji.
Do końca roku powinna
zostać zawarta umowa
na rozbudowę spalarni
na Targówku, która
w przyszłości zamiast 50
tys. ton będzie
przetwarzać ich 300 tys.
Spowoduje to, że
obecność kompostowni
przestanie być tak
potrzebna – mówił
wojewoda.



poprocesowy – mówił wojewoda
Jacek Kozłowski. – W sierpniu
zostały przeprowadzone badania,
które wykazały, że obecność za-
kładu nie jest zagrożeniem dla
zdrowia czy życia. Szukamy in-
nych lokalizacji. Do końca roku
powinna zostać zawarta umowa
na rozbudowę spalarni na Tar-
gówku, która w przyszłości za-
miast 50 tys. ton będzie przetwa-
rzać ich 300 tys. Spowoduje to, że
kompostownia przestanie być tak
potrzebna. Zakład z Radiowa po-
winien zniknąć w ciągu pięciu,
najdalej sześciu lat. Trzeba pa-
miętać, że kiedy powstawał, okoli-
ca nie była tak zamieszkana, jak
obecnie. Wszędzie, gdzie takie
zakłady działają, pojawiają się
protesty mieszkańców. Wiele
skarg mamy np. w Ursusie na za-
kład MPO przy ul. Sosnkowskie-
go – podsumował wojewoda.

– A co nas to obchodzi? Przenie-
ście sobie kompostownię na plac
Bankowy! Przecież okna nie mo-
żna otworzyć! – argumenty nie tra-
fiały jednak do mieszkańców.

Stok to nie kosmiczny pomysł?
W tej sytuacji ciężar wzięła

na siebie Renata Tomusiak, dy-
rektor z biura nadzoru właściciel-
skiego, pełniąca nadzór m.in.

nad tą miejską spółką. – W Ra-
diowie są dwie instalacje. Wysypi-
sko zostanie zamknięte definityw-
nie do końca 2016 roku. Spółka
współpracuje z gminą Stare Babi-
ce i wspólnie rekultywują ten
grunt. Finał jest bliski. To wcale
nie kosmiczny wymysł, że powsta-
nie tam stok narciarski. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że uciążliwa
jest nie ta górka, a instalacja nu-
mer dwa, z której wydobywa się
smród – wyjaśniała.

– Od sierpnia mamy nowy sys-
tem gospodarowania odpadami.
MPO wygrało miejski przetarg
i dlatego trafia tam znacznie więcej
odpadów niż wcześniej. Ta instala-
cja także zostanie przeniesiona. Już
zostały wykupione dwie lokalizacje.
Jedna niedaleko spalarni związana
z rozbudową ZUSOK na Targów-
ku. Zakupiony został również teren
w Zielonce. Trwają rozmowy
w sprawie jeszcze jednej lokalizacji.
To własność PKP, niedaleko miasta,
ale w sporej odległości od budyn-
ków mieszkalnych. Jednak nie mo-
że to się odbyć w ciągu miesiąca.
Potrzebnych jest kilka lat – tłuma-
czyła pani dyrektor.

Jedno jest pewne. Przez prote-
sty i medialne akcje, władze
w końcu zorientowały się, że
śmieci nie można w nieskończo-
ność „zamiatać pod dywan”.

mac

dokończenie ze strony 1

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa

Absolwent Paramedycznego i Technicznego In-
stytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-
kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pa-
say na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej ro-
dziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie i jest uznawany za jedne-
go z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów w ciele człowieka i skutecznie je elimi-
nuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.
James skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób:
– nowotworowych, chorobach organów
wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormonalnych,

– zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Po ła ma ne pły ty chod ni ko we.
Chod ni ki i ście żki po za ra sta ne
po krzy wa mi. Po kry ty ba zgro ła mi,
są sia du ją cy z bu dyn kiem ochro ny
bu dy nek daw nej sto łów ki,
przy któ rym – we dług miesz kań -
ców Bie lan – od by wa ją się li ba cje.
Dziu ra we siat ki na bo iskach. Ko -
lo ro we re kla my pry wat nych firm,
ka żda in ne go for ma tu. Śmiet ni -
ska. Tak wy glą da kam pus AWF
w od le gło ści „pa ru kro ków”
od naj wa żniej szych gma chów.

Naj cie ka wiej pre zen tu je się jed -
nak pół noc na część te re nu uczel -
ni, są sia du ją ca z La sem Bie lań -
skim. W kil ku miej scach przę sła
ogro dze nia (kom plet nie za rdze -
wia łe) zo sta ły zdję te, prze kształ ca -
jąc pod mu rów kę w sto lik na bu -
tel ki pi wa. Znaj do wa ne w bez po -
śred niej bli sko ści ogro dze nia pu -
ste bu tel ki, śmie ci oraz śla dy i od -

cho dy zwie rząt su ge ru ją, że z wy -
god nych przejść ko rzy sta ją dzi ki
i dzi cy lu dzie. Miesz kań cy Bie lan
mó wią, że wie czo rem strach
wcho dzić do kam pu su, bo spa ce -
ru je po nim pi ja na mło dzież.

Co na to przed sta wi cie le uczel -
ni? Czy te ren AWF jest rze czy wi -
ście za nie dba ny?

– Ta ka opi nia na te mat es te ty ki
te re nu na szej uczel ni jest bar dzo
su ro wa – mó wi Ewa Bu jal ska
z dzia łu pro mo cji i mar ke tin gu
AWF. – Pra gnę tyl ko po in for mo -
wać, że te ren jest za dba ny i es te -
tycz ny. Sys te ma tycz nie pro wa dzi -
my re mon ty i na pra wy oraz pie lę -
gna cję zie le ni. W naj bli ższych
pla nach ma my m.in. wy mia nę
oświe tle nia oraz re mont sta dio nu
lek ko atle tycz ne go. Chod ni ki są
ta kże sys te ma tycz nie na pra wia ne.
Fir ma ochro niar ska dba o po rzą -
dek oraz bez pie czeń stwo na te re -
nie kam pu su i wszel kie pró by li -
ba cji nie są do pusz czal ne.

Śpij my więc spo koj nie, bo pro -
ble mu nie ma. To wszyst ko za pew -
ne miesz kań com się przy śni ło.

DG

Wirtualna rzeczywistość AWF
� Spacerujący po kampusie AWF mieszkańcy Bielan twierdzą, że teren uczelni jest
straszliwie zaniedbany i wieczorami odbywają się na nim libacje. Uczelnia uważa, że
wcale tak nie jest. Kto żyje w wirtualnej rzeczywistości?

Tak wyglądają furtki na teren AWF od północnej strony

Z wy god nych przejść ko rzy sta ją dzi ki i dzi cy lu dzie
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Ka żdy z nas mo że wy brać się
na spa cer w oko li cę Kam pi no skie -
go Par ku Na ro do we go, by – o iro -
nio! – przy ul. Kam pi no skiej
na wła sne oczy zo ba czyć, jak wy -
glą da prze twór stwo war szaw skich
śmie ci. Rzecz dzie je się na środ ku
wiel kie go od kry te go pla cu na le żą -
ce go do MPO, w cie niu naj więk -
szej gó ry śmie cio wej w Eu ro pie.
Już z da le ka mo żna do strzec ko lej -
kę prze peł nio nych śmie cia rek,
zmie rza ją cych z nie cier pli wo ścią
do po zby cia się ła dun ku, by zdą żyć
jesz cze opró żnić kon te ne ry z na -
stęp nych dziel nic. Po wy gra nym
prze tar gu MPO nie wy ra bia się
z pra cą. A na plac kom po stow ni
tra fia ją wszyst kie jak le ci, nie sor to -
wa ne od pa dy ko mu nal ne War sza -
wy (pla stik, ga ze ty, ba te rie, szkło,
ole je, sma ry, le kar stwa…). Dłu gi
rząd ogrom nych śmie cio wych
pryzm przy kry wa ny jest plan de ka -
mi, pod któ ry mi śmie ci pod grze -
wa ne do 80°C ma ją prze stać być
szko dli we dla oto cze nia. Jest to
wpro wa dzo ny przed ro kiem przez
MPO pro ces uniesz ko dli wia nia
od pa dów, z któ re go pre zes spół ki
jest dum ny, na zy wa jąc tę zmia nę
uno wo cze śnie niem in sta la cji.
W rze czy wi sto ści zmia na tech no lo -
gii z bez tle no wej na tle no wą ozna -
cza, że ucią żli wość odo ro wa wzro -
sła do te go stop nia, że od ra ża ją cy
fe tor wy cho dzą cy z pla cu kom po -
stow ni za tru wa co dzien ne ży cie ty -
siąc om lu dzi. Pa ra uno szą ca się
nad pry zma mi roz cho dzi się
po oko licz nych dziel ni cach, a nie -

przy jem ny za pach siar ko wo do ru
i me ta nu ozna cza, że pro ces jest
jed nak szko dli wy i nie bez piecz ny.
Jak by te go by ło ma ło, wszyst kie
od pa dy pod da ne pro ce so wi gnil ne -
mu i zmie sza ne z zie mią, tra fia ją
na są sied nie skła do wi sko. Gó ra
śmie ci ro śnie, śmier dzi i stra szy…

Miesz kań cy Bie lan za ło ży li Sto -
wa rzy sze nie Czy ste Ra dio wo
i od ro ku wal czą o god ne ży cie.
Do sto wa rzy sze nia przy łą czy li się
lu dzie z Be mo wa, Żo li bo rza, Ba -
bic, Iza be li na, bo u nich już też nie
da się wy trzy mać. Re gu lar ne pro -
te sty se tek miesz kań ców i pla no -
wa na blo ka da skła do wi ska idą
w pa rze z kon tro lo wa niem wy da -
wa nych po zwo leń i de cy zji. Sto wa -
rzy sze nie mo że mieć wgląd w do -
ku men ta cję, choć do stęp do niej
i tak jest utrud nia ny. Dzię ki na gło -
śnie niu pro ble mu, Ma zo wiec ki
Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny
Śro do wi ska we wrze śniu 2013 r.
prze pro wa dził kon tro lę kom po -
stow ni, a pro to kół z tej kon tro li
po twier dził oba wy miesz kań ców,
wy ka zu jąc, że w zmie sza nych od -
pa dach ko mu nal nych przyj mo wa -
nych do za kła du przy Kam pi no -
skiej wy stę pu ją te sta no wią ce za -
gro że nie dla zdro wia i ży cia lu dzi
oraz śro do wi ska. MPO nie po sia -
da de cy zji po zwa la ją cej na prze -
twa rza nie od pa dów nie bez piecz -
nych, jak np. ba te rie, świe tlów ki,
opa ko wa nia po ole jach. Ha le roz -
ła dun ku nie są wy po sa żo ne w sor -
ben ty do neu tra li za cji ta kich śmie -
ci. Pro to kół jest tyl ko for mal nym

po twier dze niem praw dzi wo ści fil -
mów udo stęp nio nych na stro nie
sto wa rzy sze nia, uka zu ją cych, co
tra fia do kom po stow ni i na wy sy -
pi sko. Miesz kań cy py ta ją, co jesz -
cze trze ba wy ka zać, aby za gra ża ją -
cy ży ciu za kład zo stał za mknię ty?
Spra wę utrud nia fakt, że MPO jest
spół ką miej ską, więc pre zy dent
War sza wy spół ki gor li wie bro ni.

Za ska rżo ny mi ni ster
Sto wa rzy sze nie Czy ste Ra dio wo

za ska rży ło Mi ni stra Śro do wi ska
za igno ro wa nie wnio sków o wsz -
czę cie po stę po wa nia od no śnie
dwóch de cy zji wy da nych przez

Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go z ra żą cym na -
ru sze niem pra wa, ze zwa la ją cych
MPO na prze twa rza nie od pa dów
ko mu nal nych. Skar ga na ty le po -
mo gła, że mar sza łek od mó wił
MPO wy da nia ko lej ne go ze zwo le -
nia na prze twa rza nie od pa dów,
jed nak na po moc po spie szy ła pre -
zy dent War sza wy i w try bie pil nym
wy da ła MPO de cy zję ze zwa la ją cą
na wy twa rza nie od pa dów. Jest to
furt ka za bez pie cza ją ca spół kę,
w ra zie gdy by wy rok są du był ko -

rzyst ny dla miesz kań ców i zmu sił
mi ni stra do wsz czę cia po stę po wa -
nia i unie wa żnie nia po przed nich
de cy zji. Oka zu je się jed nak, że de -
cy zja pa ni pre zy dent na wy twa rza -
nie od pa dów też po win na być
unie wa żnio na, bo ta kich de cy zji
(na wy twa rza nie i prze twa rza nie)
pre zy dent mia sta wy da wać nie
mo że. Chwyt słow ny się nie po wie -

dzie, gdyż sto wa rzy sze nie kie ru je
ko lej ne już zgło sze nie do pro ku ra -
tu ry, tym ra zem na prze kro cze nie
upraw nień, ocze ku jąc, że śmier -
dzą cą spra wą zaj mą się wresz cie
wni kli wie od po wied nie słu żby.

Iwo na Wa len ty no wicz

Śmietnik Warszawy, którego broni prezydent
� Z początkiem września śmieci w stolicy przybyło, a od strony Kampinosu rozchodzi się po Warszawie z każdym
dniem mocniejsze uderzenie smrodu. Dla mieszkańców Bielan, Bemowa i Żoliborza przestało być zagadką, skąd
bierze się ten codzienny dokuczliwy odór.

Po wygranym
przetargu MPO nie
wyrabia się z pracą.
Kierowcy ciężarówek
skarżą się mieszkańcom,
że muszą pracować
do późnych godzin
nocnych, a i tak są
do tyłu z robotą.

Autorka działa aktywnie
w Stowarzyszeniu Czyste Radiowo

źródło: w
w

w.czysteradiow
o.pl
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Czte ry pierw sze miej sca na li -
ście kan dy da tów z Żo li bo rza
i Bie lan zaj mu ją Piotr Ma zu rek,
Zbi gniew Du biel, Agniesz ka Ja -
ko wic ka i An na Pa bi siak. Ca ła
czwór ka chce zo stać w Ra dzie
War sza wy na ko lej ną ka den cję.
Py ta nie tyl ko – po co?

Naj pro ściej spraw dzić ak tyw -
ność rad nych pa trząc na ich stro -
ny in ter ne to we w Biu le ty nie In -
for ma cji Pu blicz nej. Ka żdy sa mo -
rząd ta ko wy po sia da i jest zo bo -

wią za ny do bie żą cych ak tu ali za cji.
Po pa trz my więc, co przez czte ry
la ta dla Bie lan zro bi li rad ni PO.

Dru gą ka den cję spra wu je man -
dat rad ne go An na Pa bi siak.
Na se sjach sta wia się cał kiem
przy zwo icie (fre kwen cja wy so ka),
w gło so wa niach uczest ni czy bar -
dzo do brze – więc co jest nie tak?
Spraw dza my stro nę z in ter pe la -
cja mi rad nej. I co? An na Pa bi siak
zło ży ła od po cząt ku ka den cji, czy -
li od koń ca 2010 ro ku trzy in ter -

pe la cje. Wsyst kie w ma ju 2011 ro -
ku. Żad na z nich nie do ty czy ła
Bie lan czy Żo li bo rza. In te re so wa -
ło ją za to par ko wa nie w Śród -
mie ściu, za kup bi le tów na mecz
pił kar ski bez Kart Ki bi ca oraz
sta tus uli cy Lesz czyń skiej na Po -
wi ślu.

Zbi gniew Du biel fo tel bur mi -
strza dziel ni cy za mie nił na man -
dat rad ne go mia sta. W sa mo rzą -
dzie pra cu je od 1990 ro ku: był
rad nym Żo li bo rza, póź niej Bie -
lan, w 2006 ro ku zo stał bur mi -
strzem tej dziel ni cy. Teo re tycz nie
ma ogrom ne do świad cze nie, więc
i efek ty je go pra cy po win ny być
du że. Nie ste ty, ma my ra czej
do czy nie nia z czło wie kiem, któ ry
się wy pa lił i nic mu się już nie
chce. W sta ty sty kach wy glą da
świet nie – ze stu pro cen to wą fre -
kwen cją. Co z te go, sko ro je go
ak tyw ność na wci ska niu gu zi ków
się koń czy? Z sied miu in ter pe la -
cji zło żo nych przez ca łą ka den cję
(wszyst kie od ma ja do paź dzier ni -
ka 2011 ro ku!) – Żo li bo rza do ty -
czy ła jed na, Bie lan też jed na.

Bar dziej in te re so wa ły go kwe stie
usu wa nia wód opa do wych
z Dźwi go wej czy ulot ki re kla mo -
we agen cji to wa rzy skich, niż któ -
raś z „je go” dziel nic.

Tro chę le piej wy glą da ak tyw -
ność rad nej Ja ko wic kiej, bo przy -
naj mniej re gu lar nie sta ra się
pod no sić kwe stie zgła sza ne przez
miesz kań ców. Obie „lo kal ne” in -
ter pe la cje pa ni rad nej do ty czy ły
wiat przy stan ko wych na Wól -
czyń skiej i przy stan ku na żą da nie
na Wól ce Wę glo wej. Wię cej cza -
su rad na Ja ko wic ka po świę ci ła
Bia ło łę ce: wnio sko wa ła o zmia ny
w or ga ni za cji ru chu na Ja ćwin -
gów, usta wie nie tam zna ku czy
o dzia ła nia eli mi nu ją ce nie pra wi -
dło we par ko wa nie przy Świa to -
wi da.

Po zo sta je jesz cze Piotr Ma zu -
rek. Aku rat ten rad ny, pierw szy
na li ście kan dy da tów PO, w po -
rów na niu z po zo sta ły mi jest do syć
ak tyw ny: czter na ście in ter pe la cji,
na do da tek nie tyl ko z jed ne go
ro ku (trzy w 2012, trzy w obec -
nym, po zo sta łe osiem w ro ku

ubie głym) i na do da tek osiem
z nich do ty czy Bie lan i Żo li bo rza.
Czy jed nak jest to po wód
do uzna nia rad ne go Ma zur ka
za ak tyw ne go? Ka den cja li czy 48
mie się cy. Ła two po li czyć, że jed -
ną in ter pe la cję rad ny pi sze śred -
nio trzy i pół mie sią ca.

Bu dżet, czy li ko ron ny do wód
nie sku tecz no ści

Oczy wi ście pi sa nie in ter pe la cji
to nie je dy ne za ję cie rad ne go.
Jest udział w se sjach, ko mi sjach,
za bie ra nie gło su. Li czy się przede
wszyst kim sku tecz ność. Mo żna
prze cież na pi sać sto in ter pe la cji
i nic dla miesz kań ców nie za ła -
twić. Jak jest za tem ze sku tecz no -
ścią na szych kan dy da tów PO?
Naj wa żniej szym wy znacz ni kiem
jest w tym wy pad ku bu dżet dziel -
ni cy i licz ba miej skich in we sty cji
na Bie la nach. A fi nan se Bie lan
w obec nej ka den cji są tak fa tal ne,
że dziel ni ca sta ła się już po śmie -
wi skiem ca łej War sza wy. Ile przez
czte ry la ta za in we sto wa no wo kół
nas – ka żdy wi dzi!

Ko men tarz?
Ko men ta rza nie bę dzie. Tyl ko

py ta nie: co oprócz ka sy pcha ta -
kich rad nych do „pra cy”? 

(wt)

Ko lej na fa tal na ka den cja dla Bie lan?
�Plat for ma Oby wa tel ska jest naj wy raź niej za do wo lo na z ostat niej czte ro lat ki na Bie la nach, bo wy sta wia do Ra dy
War sza wy kan dy da tów, któ rzy już w niej za sia da li. Ile zro bi li dla na szej dziel ni cy?

źródło: F
B

 dzielnicy B
ielany
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Ma rian na Woź ni ca o swo jej
dziel ni cy mó wi tak: miesz kam
na Bie la nach od 46 lat. To mo je

miej sce na zie mi, naj ład niej sza
dziel ni ca w War sza wie.

Bar dzo zdzi wi ła się, kie dy do -
wie dzia ła się, że to wła śnie ona
zo sta nie jed ną z bo ha te rek tej
nie zwy kłej eks po zy cji.

– Przy szła do mnie pa ni z urzę -
du dziel ni cy, opo wie dzia ła o pro -
jek cie, po roz ma wia ły śmy, zro bi ła
mi zdję cie. Nie wie rzy łam, że
znaj dę się na wy sta wie. My śla łam,
że to coś dla mło dych. Bar dzo jest
mi mi ło z te go po wo du – pod kre -
śla pa ni Ma rian na.

Nie wi dzę żad nych mi nu sów
Do War sza wy przy je cha ła z Sie -

dlec, gdyż za ko cha ła się i wy szła
za mąż za miesz kań ca sto li cy. Do -
cze ka li się dwóch có rek, z któ rych
jed na po zo sta ła na Bie la nach,
a dru ga za miesz ka ła nie da le ko
– na Żo li bo rzu. Pa ni Ma rian na
pra co wa ła w kil ku miej scach
– po cząt ko wo ja ko na uczy ciel ka,
póź niej księ go wa, a pod ko niec

swo jej ka rie ry za wo do wej by ła se -
kre tar ką. Dwa ra zy zmie nia ła też
miesz ka nia, ale za wsze by ła wier -
na Bie la nom. Te raz my śli nad ko -
lej ną za mia ną, bo miesz ka
na czwar tym pię trze bez win dy
i co dzien ny scho do wy ma ra ton
da je się jej we zna ki. Oczy wi ście
zo sta nie na Bie la nach. Na eme ry -
tu rze nie za mknę ła się w do mu
i ko rzy sta z ży cia – za pi sa ła się
do bie lań skie go klu bu se nio ra
i do PTTK.

O Bie la nach wy po wia da się
w sa mych su per la ty wach.

– Po ko cha łam tę dziel ni cę. Jest
tu zie lo no, spo ro miej sca do wy -
po czyn ku i re kre acji. Są też
wszyst kie nie zbęd ne skle py. Ge -
ne ral nie mam wszyst ko, co po -

trzeb ne do ży cia. Mi nu sy? Nie
znaj du ję żad nych – pod kre śla pa -
ni Ma rian na.

W zie le ni ży je się le piej
Z ko lei Je rzy Ra cław ski, wła ści -

ciel klu bu kul tu ry stycz ne go Gla -
dia tor przy al. Zjed no cze nia
stwier dza: Bie la ny to miej sce,
gdzie mi nę ły mo je la ta stu diów,
gdzie trwa mo je ma łżeń stwo. Tu -
taj an ga żu ję się w dzia łal ność
spor to wą i ar ty stycz ną. Na Bie la -
nach spę dzi łem 45 lat speł nia jąc
ma rze nia i pro szę Bo ga o do kład -
kę. Dla mnie Bie la ny to oa za zie -
le ni, si łow nia, rock and roll, pięk -
ne ko bie ty, mi li lu dzie, wspo -
mnie nia i na dzie ja.

Do War sza wy przy je chał z Iła -
wy, nie wiel kiej miej sco wo ści
w wo je wódz twie war miń sko -ma -
zur skim, sły ną cej z je zior i wspa -
nia łej przy ro dy. Spodo ba ło mu się
na Bie la nach, bo tu też jest zie lo -
no i mo żna mieć kon takt z na tu -
rą. Ukoń czył Aka de mię Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go i po stu diach
zo stał w sto li cy.

Si łow nia – do bre miej sce
na mi łość

Pan Je rzy jest zna ny na Bie la -
nach, gdyż to wła śnie on jest wła -
ści cie lem pierw szej pry wat nej si -
łow ni w Pol sce, któ rą za ło żył
w 1982 ro ku. Od po cząt ku mie ści
się ona w bu dyn ku przy al. Zjed -
no cze nia.

– Przez te la ta do cze ka łem się
sta łych by wal ców. Przy cho dzi

do mnie już trze cie po ko le nie.
Prze krój jest ogrom ny – od dzie -
wię cio lat ka do nie zwy kle spraw -
ne go pa na w wie ku 85 lat, z któ -
rym no ta be ne znam się od po nad
czter dzie stu lat. W cią gu tych lat,
kie dy pro wa dzę si łow nię zmie ni ło
się na sta wie nie lu dzi, któ rzy te raz
już wie dzą, jak ko rzy stać z ró -
żnych sprzę tów. Ja oczy wi ście je -
stem do dys po zy cji. Po za tym jest
więk sza kon ku ren cja, bo si łow ni
jest wie le – pod kre śla pan Je rzy.

Cza sa mi zda rza się, że mi mo -
wol nie za mie nia się w swat kę.
Oka zu je się bo wiem, że kil ku na stu
je go klien tów, któ rzy po zna li się
wła śnie w je go si łow ni, wzię ło ślub.

Ka żdy mo że być nie zwy czaj ny
Eks po zy cja „Zwy czaj ni -Nie zwy -

czaj ni na Bie la nach” pre zen tu je lu -
dzi zwią za nych z na szą dziel ni cą.
Czę sto mi ja my ich na uli cy, ale
rzad ko kie dy ma my oka zję po znać
ich bli żej. A to wła śnie oni two rzą
ko lo ryt Bie lan, współ two rzą hi sto -
rię oraz od da ją duch prze mian.
Dwu dzie stu z nich opo wie dzia ło
o tym, co ich zda niem jest szcze gól -
ne w tym miej scu na zie mi i o swo -
im związ ku z dziel ni cą. Część wy -
sta wy mo żna oglą dać do koń ca
wrze śnia w Bie lań skim Ośrod ku
Kul tu ry przy uli cy Gol do nie go 1.

Od przy szłe go ro ku do ple bi -
scy tu za pra sza ni są wszy scy
miesz kań cy Bie lan. Szcze gó ły
znaj du ją się na stro nie: zwy czaj ni -
-nie zwy czaj ni.pl.

amk

Kochają Bielany i tu żyją
� 20-lecie dzielnicy i 20 barwnych postaci, które swoje życie związały z Bielanami.
Wśród „Zwyczajnych-niezwyczajnych”, zaprezentowanych na wystawie w ośrodku
kultury przy ul. Goldoniego, znaleźli się m.in. emerytka Marianna Woźnica i właściciel
klubu kulturystycznego Gladiator Jerzy Racławski. Poznajcie ich historie.

Ekspozycja
„Zwyczajni-Niezwyczajni
na Bielanach” prezentuje
ludzi związanych z naszą
dzielnicą. Często mijamy
ich na ulicy, ale rzadko
kiedy mamy okazję
poznać ich bliżej.
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– Kam pa nia wy bor cza na Bie la -
nach bę dzie prze bie ga ła w at mos fe -
rze smro du z Ra dio wa. A śmier dzi
co raz bar dziej. Czy już do cie ra
do ra tu sza?

– Tak. Co raz czę ściej do cie ra. Ra -
dio wo sta ło się na szym wiel kim pro -
ble mem. Smród jest co raz bar dziej
in ten syw ny i się ga co raz da lej a my
ma my do wo dy na to, że do ku men -
ta cja wy sy pi ska jest dorabiana, a na -
wet przez urzę dy do sto so wy wa na
do po trzeb Miej skie go Przed się -
bior stwa Oczysz cza nia.

– To zna czy?
– Przy kład pierw szy z brze gu.

Pod czas jed nej z kon tro li oka za ło
się, że gó ra śmie cio wa jest wy ższa
niż wy ni ka ło to z po zwo le nia. Co
z tym zro bio no? De par ta ment
Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mar -
szał kow skie go zmie nił za rzą dza nie
do sto so wu jąc swo je wy mo gi do ak -
tu al nej wy so ko ści wy sy pi ska.

– Miesz kań cy ska rżą się nie ty le
na wy sy pi sko, co na kom po stow nię,
któ ra śmier dzi znacz nie bar dziej.

– To praw da, co nie zna czy, że
mo żna je go wy so kość do wol nie so -
bie usta lać. A kom po stow nia to za -
kład o naj tań szej i naj gor szej tech -
no lo gii. Kosz mar, przez któ ry cier -
pią dzie siąt ki ty się cy miesz kań ców.
MPO zwo zi to ny śmie ci, ro bią pry -
zmę, na kry wa ją wszyst ko plan de ką
a pod spodem włą cza ją dmu cha wy,

że by wy schło. Oczy wi ście sys tem
jest nie szczel ny, odór le ci do gó ry
i roz prze strze nia się po ca łej oko li cy
– na Bie la nach i Be mo wie oraz
w gmi nach pod war szaw skich. To
nie jest miej sce na gó rę śmie cio wą
i ta ką kom po stow nię.

– W cią gu kil ku lat śmie ci ma ją
tra fić do gmi ny Zie lon ka. Czy jest
ja kaś al ter na ty wa na dziś?

– Od daw na pro po nu je my, że by
wy wo zić śmie ci do Mła wy. Wła dze
Mła wy zga dza ją się na to, ale MPO
na wet nie roz pa tru je tej pro po zy cji.
Tu po trze ba ener gicz nych dzia łań
władz mia sta i wo je wódz twa, bo sa -
ma spół ka za wsze bę dzie wy bie rać
roz wią za nie tań sze. Ktoś mu si
MPO zmu sić do in nej kon cep cji de -
cy zja mi po li tycz ny mi.

– My śli Pan, że po wy bo rach się
to zmie ni?

– Miesz kań cy dłu żej te go smro du
nie wy trzy ma ją. My ślę, że de kla ra -
cje pad ną jesz cze przed wy bo ra mi
i trze ba bę dzie je dy nie do pil no wać
ich re ali za cji.

– Kto ma te go do pil no wać? Wła -
dze Bie lan są ra czej bez rad ne.

– Mam na dzie ję, że zmie nią się
wła dze wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go. W na stęp nej ka den cji chcę zo -
stać człon kiem ko mi sji ochro ny śro -
do wi ska. Ra dio wo bę dzie jed ną
z pierw szych spraw, ja ką zgło szę te -
jże ko mi sji.

– Jest Pan jed nym z naj ak tyw -
niej szych kry ty ków za rzą du Ma -
zow sza. Twier dzi Pan, że ja no si ko -
we to tyl ko je den z pro ble mów na -
sze go wo je wódz twa.

– Tak. Dru gim, a kto wie czy nie
pierw szym pro ble mem jest „stru zi -
ko we”, czy li sys tem za rzą dza nia po -
przez gro no to wa rzy sko -par tyj ne
bez kom pe ten cji. Przez 10 lat ta kie
ka dry po więk szy ły się o 400%.
W ostat nich la tach do pro wa dzo no
Ma zow sze do upad ku. Ja no si ko we
oczy wi ście mia ło na to bar dzo du -
ży wpływ, ale prze cież wła dze wo -
je wódz twa zda wa ły so bie spra wę
z te go, jak ten po da tek dzia ła, że
jest ob li cza ny na pod sta wie da -
nych z lat po przed nich. I kie dy by -
ły la ta „tłu ste” na le ża ło stwo rzyć
fun dusz re zer wo wy, z któ re go dziś
mo gli by śmy pła cić ja no si ko we.
Tym cza sem wszyst ko wy da no,
a naj bo gat szy re gion w Pol sce,
któ ry wy twa rza 23% pro duk tu
kra jo we go brut to, ma po nad 2 mld
zł dłu gu, z cze go pra wie mi liard to
od set ki. Te dłu gi bę dzie my spła cać
do 2039 ro ku! Do te go na le ży do -
li czyć ko lej ny mi liard, czy li za dłu -
że nie słu żby zdro wia i spół ek
– m.in. Lot ni sko Mo dlin czy Ko le -
je Ma zo wiec kie.

– Wi dzi Pan szan sę na zmia nę
władz wo je wódz kich? Wie rzy Pan
w to, że Plat for ma Oby wa tel ska
zgo dzi się na ode rwa nie PSL -
-owskich dzia ła czy od ma zo wiec -
kich sta no wisk, czy li zmia nę ko -
ali cji w sej mi ku?

– Wie rzę w in ny wy nik wy bo rów.
Jest to mo żli we dzię ki ujaw nie niu
cu dów nad urną, do ja kich od lat
do cho dzi na Ma zow szu. W żad nym
in nym wo je wódz twie nie ma aż ta -
kiej licz by gło sów nie wa żnych.
W pół noc nych re jo nach Ma zow sza
licz ba ta się ga na wet 27%. Ka żdy
roz sąd nie my ślą cy czło wiek po tra fi
ta kie da ne zin ter pre to wać jed no -
znacz nie – wy bo ry na Ma zow szu są
fał szo wa ne. Na kar tach do gło so wa -
nia pod czas li cze nia gło sów po ja wia
się dru gi krzy żyk. Wy stą pi my
do Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej
o ob ję cie wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go spe cjal nym nad zo rem.

– Ba da nia prof. Prze my sła wa
Śle szyń skie go na te mat licz by gło -

sów nie wa żnych w Pol sce nie są no -
we. Dla cze go wcze śniej nikt nie
pod niósł alar mu?

– Plat for ma Oby wa tel ska w sej -
mi ku ma zo wiec kim pod da ła się. Jej
dzia ła cze chy ba uwie rzy li, że Adam
Stru zik jest Bo giem. Da li so bie
wmó wić, że jest nie usu wal ny. Rad ni
Plat for my nie są rów no praw ny mi
part ne ra mi w ko ali cji, lecz ra czej
za kład ni ka mi PSL. Zo sta li ze -
pchnię ci do na ro żni ka i na wet je śli
chcie li by coś zro bić, to nie ma ją
mo żli wo ści. Nie ste ty, w wal ce ze
„stru zi ko wym” nie ma my part ne -
rów w PO. I to mię dzy in ny mi z te -
go po wo du po wsta ją ta kie in we sty -
cje jak lot ni sko w Mo dli nie, któ re
dziś ge ne ru je wie lo mi lio no we stra ty
i ma po tę żne dłu gi. To jest przy kład
re ali za cji „am bi cji mo car stwo wych”
mar szał ka Stru zi ka, na któ re PO
wy ra ża zgo dę.

– In ne przy kła dy „stru zi ko we -
go”?

– Do brym przy kła dem fa cho wo -
ści ka dry za rzą dza ją cej z nada nia
PSL jest za ku pie nie dla Ko lei Ma -
zo wiec kich po cią gów, któ re nie
mie ści ły się w tu ne lu śred ni co wym.
Trze ba by ło prze bu do wać tu nel. In -
ne przy kła dy? Bar dzo pro szę. 3,6
mln wy da ne w cią gu ostat nich
ośmiu lat na pod ró że człon ków za -
rzą du wo je wódz twa do Chin, Ka -
zach sta nu, Bra zy lii czy Ko rei Po łu -
dnio wej. Z kart kre dy to wych mar -
szał ka i je go naj bli ższych współ pra -
cow ni ków w la tach 2007–14 wy da -
no na „drob ne wy dat ki” po nad 650
tys. zł. Z ko lei my cie sa mo cho dów
w la tach 2010–13 to koszt 300 tys.
Są dzie siąt ki znacz nie po wa żniej -
szych spraw, w tym m.in. w za rzą -
dza niu słu żbą zdro wia.

– Ostat nio m.in. bro ni Pan szpi -
ta la dzie cię ce go w Dzie ka no wie Le -
śnym przed po łą cze niem z Nie kłań -
ską. Dla cze go?

– Po łą cze nie nie jest spo so bem
na roz wią za nie pro ble mów. Szpi tal
w Dzie ka no wie jest źle za rzą dza ny
i dla te go ma 53 mln zł dłu gu. Alar -
mu je my od kil ku lat, że PSL -owskie
no mi na cje w słu żbie zdro wia to
skan dal, któ ry pro wa dzi do ta kich
wła śnie kry zy sów, ja ki ma my te raz
w Dzie ka no wie. Na sze ar gu men ty
uzna wa ne są przez mar szał ka Stru -

zi ka za pie niac two opo zy cji. Nie
miej my złu dzeń. Po łą cze nie Dzie -
ka no wa z Nie kłań ską to pierw szy
etap pro ce su, w któ rym cho dzi
o bar dzo cen ny te ren. W dru gim
eta pie dy rek cja po łą czo nych szpi ta li
stwier dzi, że nie opła ca się pro wa -
dzić fi lii w Dzie ka no wie. Kto przej -
mie szpi tal, ten przej mie te ren. Pra -
cow ni cy szpi ta la na fo rach in ter ne -
to wych opo wia da ją, co tam się dzie -
je, ale nikt nie wy cią ga kon se kwen -
cji, a prze cież czar no na bia łym wi -
dać, że szpi tal jest ce lo wo „mor do -
wa ny”. Sprzęt me dycz ny, za miast
być uży wa ny do ope ra cji, stoi w ma -
ga zy nie. Są na to do wo dy na pi śmie,
są świad ko wie, a Urząd Mar szał -
kow ski uda je, że nic nie wie.

– Ten urząd to sa mo zło?
– Jest wie le przy kła dów na to, że

nie jest to do brze dzia ła ją cy urząd.
– Jak wy obra ża Pan so bie za rzą -

dza nie wo je wódz twem w ko lej nej
ka den cji?

– Pod sta wą bę dzie so lid ny i nie -
za le żny au dyt Urzę du Mar szał kow -
skie go i fi nan sów sa mo rzą du wo je -
wódz twa. Sły nie my z te go, że po my -
li li śmy się w kon stru owa niu bu dże -
tu w 2012 ro ku o… 1 mld zł. Ta kich
kwiat ków jest z pew no ścią znacz nie
wię cej. Po dob ne spra wy są od lat
ukry wa ne i za mia ta ne pod dy wan.
Za rzą dza nie Ma zow szem bę dzie
bar dzo trud ne. Wa ru nek po wo dze -
nia ja kie go kol wiek sen sow ne go pla -
nu jest je den – mar sza łek Stru zik
mu si raz na za wsze znik nąć z urzę -
du ra zem z ca łym swo im PSL -
-owskim za ple czem.

– Dzię ku ję za roz mo wę
Roz ma wiał Krzysz tof Kat ner

Czy wybory na Mazowszu są fałszowane?
� „Echo” rozmawia z Grzegorzem Pietruczukiem, wiceburmistrzem Bielan, radnym sejmiku mazowieckiego,
ubiegającym się ponownie o mandat radnego Mazowsza z listy SLD.

Bie da czy na z Asy żu to pa tron
eko lo gów, dla te go w tym ro ku
pod czas im pre zy ro dzin nej tra -
dy cyj nie już uczest ni cy włą czą się
w sprzą ta nie świa ta. Bę dą ak cje
edu ka cyj ne, przy rod ni cze i eko -
lo gicz ne. W ro ku ka no ni za cji or -
ga ni za to rzy przy bli żą po stać św.
Ja na Paw ła II, a do La su Bie lań -
skie go za wi ta mo bil ne mu zeum
Pa pie ża -Po la ka. Ta ru cho ma eks -
po zy cja bę dzie je dy ną w tym cza -
sie eks po zy cją m.in. rze czy oso -

bi stych św. Ja na Paw ła II w Pol -
sce.

Ja kie jesz cze atrak cje cze ka ją
na przy by łych?
• 9.00–18.00 – Zwiedzanie

Mobilnego Muzeum Jana
Pawła II (przerwa 13–14)

• 10.00–15.00 – Zaprzęg
konny, kursujący wahadłowo
pomiędzy ul. Marymoncką
i Kamedulską

• 11.00 – Msza św. z oprawą
muzyczną

• 10.00–16.00 – Piknik rodzinny
z atrakcjami: występ zespołu
sygnalistów myśliwskich
Akteon, zabawy i warsztaty

dla dzieci, jarmark rękodzieła
ludowego, wiejskiego jadła,
stoiska przyrodnicze
i edukacyjne

– proekologiczne, pieczenie
jabłek z cynamonem

• 13.00 – z cyklu Niedzielne
Bajeczki – w sali widowiskowej
proekologiczny spektakl
„Orzeszek – chłopiec
z leszczyny” wystawi zawodowy
Teatr Domowy z Warszawy

• 18.00 – pokaz specjalny
– w sali widowiskowej
unikatowego filmu
„Franciszek” z Mickey'em
Rourke i Heleną Bohnam
Carter.

Wstęp wol ny. Do bre Miej sce
przy De waj tis za pra sza!

(red)

Świętuj w Lesie Bielańskim
� 5 października o godz. 9.00 rozpocznie się Dzień
Świętego Franciszka i Lasu Bielańskiego.

źródło zdjęć: kultura.bielany.w
aw.pl

Mapa głosów nieważnych w ostatnich wyborach

źródło: uczciw
e-w

ybory.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Na zor ga ni zo wa ne przez sa mo -
rząd Bie lan spo tka nie w ze spo le
szkół przy ul. Staf fa przy szło po -
nad 100 osób, głów nie miesz ka ją -
cych w oko li cy od wie lu lat se nio -
rów. Te mat za go spo da ro wa nia
prze strze ni, ogra ni czo nej uli ca mi
Gą biń ską, Du ra cza i Bro niew -
skie go oraz tra są S8 (Ar mii Kra -
jo wej) wzbu dza du że kon tro wer -
sje, cho ciaż nie któ rzy na dal nie
wie dzą, o co w nim wła ści wie cho -
dzi, sko ro od cza su do cza su po ja -
wia ją się pod ad re sem sa mo rzą du
ab sur dal ne oska rże nia ty pu
„Chce cie za bu do wać park”. O co
do kład nie cho dzi?

Cho dzi o to, że tyl ko jed na
trze cia ob sza ru War sza wy jest ob -
ję ta pla na mi za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, czy li nie na ru szal -
ny mi do ku men ta mi, w któ rych
wska za no m.in. ja ką funk cję, wy -
so kość i kształt ma mieć za bu do -
wa na da nym ob sza rze. Dwie
trze cie mia sta pla nów nie ma
i zgo dę na bu do wę wy da ją ka żdo -
ra zo wo wła dze War sza wy, cze go
efek ty wi dzi my w po sta ci kom -
plet nie cha otycz nej za bu do wy.
Park Ol szy na jak do tąd nie do -
cze kał się pla nu, więc po ewen tu -
al nym zwró ce niu czę ści dzia łek
spad ko bier com przed wo jen nych

wła ści cie li mo żli wa jest je go czę -
ścio wa za bu do wa.

– Dla te go pro po nu je my ozna -
cze nie par ku Ol szy na ja ko te re nu
zie lo ne go i re kre acyj ne go – wy ja -
śnia wi ce bur mistrz Grze gorz Pie -
tru czuk. – W ra zie ewen tu al ne go
zwro tu nie ru cho mo ści, jej wła ści -
ciel nie bę dzie mógł ni cze go zbu -
do wać, a tyl ko dbać o zie leń.

Zgro ma dze ni na spo tka niu
kon sul ta cyj nym miesz kań cy by li
jed no myśl ni: park Ol szy na ma
po zo stać par kiem.

– Miesz ka tu du żo osób star -
szych i dzie ci, chce my mieć spo -
kój od Tra sy Ar mii Kra jo wej,

od te go ha ła su i spa lin – mó wią
miej sco wi se nio rzy. – Nie chce my
no wych blo ków.

I na tym mo żna by by ło spra wę
za koń czyć, ale ktoś stwier dził, że
w oko li cy bra ku je miejsc par kin -
go wych. Du ża część miesz kań ców
zgo dzi ła się z tym i po sta no wi ła
wpi sać do wnio sku prze kształ ce -
nie traw ni ka przy ul. Gą biń skiej
w miej sce na par king. Jak in for -
mu je wi ce bur mistrz, mo gło by po -
wstać w tym miej scu ok. 90 miejsc
par kin go wych. Sa mo wpi sa nie ich
do pla nu nie ozna cza jed nak, że
zo sta ną zbu do wa ne w bli skiej
przy szło ści.

– Na praw dę nie ro zu miem tych
lu dzi – mó wi ła po spo tka niu jed -
na z młod szych uczest ni czek.
– Miesz ka my dwa kro ki od me tra
a oni mu szą mieć pod do mem
par king i jeź dzić do cen trum sa -

mo cho dem. A sa mi na rze ka ją
na ha łas od tra sy.

Zro zu mieć to po dej ście wbrew
po zo rom jest ła two: ha łas i spa li -

ny na tra sie S8 są ob ce, zaś
na Du ra cza i Gą biń skiej wła sne.
Oswo jo ne.

DG

Olszyna – park czy parking?
� Do końca września trwa przyjmowanie wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu parku Olszyna. Mieszkańcy chcą głównie
zieleni… i parkingu. Naprawdę

nie rozumiem tych ludzi
– mówiła po spotkaniu
jedna z młodszych
uczestniczek. – Mieszkamy
dwa kroki od metra a oni
muszą mieć pod domem
parking i jeździć do
centrum samochodem.
A sami narzekają na hałas
od trasy.

źródło: bielany.w
aw.pl



Okręg nr 5:
Bielany – Żoliborz
Li de rem War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej bę dzie:

Bar ba ra Je zier ska
Ar chi tekt, kon ser wa tor za byt ków i spo łecz nik. Bez par tyj na. Urzęd nik sa mo rzą do wy i pań stwo wy z 20-let nim sta żem, w tym 10 lat na kie row ni -

czych sta no wi skach. W la tach 2004–2007 pra co wa ła w dziel ni cy Śród mie ście w ZGN ja ko spe cja li sta ds. tech nicz nych. Au tor ka pro gra mu re wi ta -
li za cji dla dziel ni cy Śród mie ście na la ta 2004–2013. Ja ko Ma zo wiec ki Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków w la tach 2007–11 by ła ini cja tor ką wpi -
sa nia do re je stru za byt ków m.in. miast -ogro dów i ukła dów urba ni stycz nych War sza wy. Ab sol went ka Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki War -
szaw skiej oraz po dy plo mo wych stu diów kon ser wa tor skich na Po li tech ni ce Gli wic kiej. Pra co wa ła w biu rach pro jek to wych i pro wa dzi ła wła sną
dzia łal ność go spo dar czą. Eks pert do spraw dzie dzic twa kul tu ro we go, współ pra cu je z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz ru cha mi miej ski mi.
Przed ro kiem uczest ni czy ła ja ko wo lon ta riusz ka w pro gra mie kon ser wa cji XVIII -wiecz ne go ce sar skie go mau zo leum w Hue w Wiet na mie, obec ne -
go na li ście UNE SCO. Czło nek za rzą du sto wa rzy sze nia „Ład na Ma zow szu”. Ini cja tor ka, za ło ży ciel ka i pre zes Sto wa rzy sze nia na Rzecz Kra jo -
bra zu Kul tu ro we go „Ogród War sza wa”. Bro ni ła Ogro du Kra siń skich i Ła zie nek przez znisz cze niem. W War szaw skiej Wspól no cie Sa mo rzą do wej
by ła człon kiem gru py ini cja tyw nej w spra wie re fe ren dum na rzecz od wo ła nia pre zy dent m.st. War sza wy. Współ au tor ka pro gra mu wy bor cze go
WWS. Za in te re so wa nia: golf, te nis, ro wer, nar ty.

Na li ście do Ra dy m.st. War sza wy znaj dą się mię dzy in ny mi: Ka rol Sza dur ski, wie lo let ni pra cow nik Hu ty War sza wa i dzia łacz „So li dar -
no ści”, rów nież wie lo let ni bur mistrz Bie lan. Han na Kon wiń ska, wie lo let nia dy rek tor szko ły pod sta wo wej przy uli cy Prza sny skiej. Zo fia Ko rze -
niec ka -Pod ruc ka, pre zes Żo li bor skie go Sto wa rzy sze nia „Dom – Ro dzi na – Czło wiek”, któ ra za sły nę ła ja ko po my sło daw ca i re ali za tor naj bar dziej
ory gi nal nej ak cji do bro czyn nej, słyn nej zbiór ki pla sti ko wych na krę tek. Ze bra ne w ca łym kra ju na kręt ki sprze da je się, a za uzy ska ne w ten spo sób
fun du sze ku pu je wóz ki in wa lidz kie dla nie peł no spraw nych dzie ci z nie za mo żnych ro dzin.

Na li stach do ra dy dziel ni cy Bie la ny wy star tu je mie dzy in ny mi Jo an na Stę po row ska, fi lo log, wy kła dow ca aka de mic ki i dzia łacz ka spo łecz -
no -ka to lic ka zwią za na z pa ra fią pod we zwa niem św. Zyg mun ta. O man dat ubie gać się bę dzie rów nież Mi chał Let czak, ab sol went bie lań skiej
uczel ni Uni wer sy te tu K. Ste fa na Wy szyń skie go, mąż, oj ciec dwój ki dzie ci, bie gacz, za pa lo ny ro we rzy sta, or ga ni za tor im prez re kre acyj nych, pro -
mo tor zdro we go try bu ży cia i ak tyw no ści ru cho wej. Mło de po ko le nie na Bie la nach to Łu kasz Wal czak, przed się bior ca i spo łecz nik oraz ana li tyk
i czło nek ra dy fun da cji Na ro do wy In sty tut Spo łecz ny, ini cja tor wie lu ak cji i przed się wzięć o cha rak te rze pa trio tycz nych na te re nie dziel ni cy.
Z osie dla Pia ski kan dy du je Le szek Księ żak, wie lo let ni dzia łacz spo łecz ny, zaj mu ją cy się pro ble ma mi miesz kań ców spół dziel ni i wspól not miesz -
ka nio wych jak rów nież po ma ga ją cy dzie ciom i mło dzie ży pro wa dząc Fun da cję Do tyk Cie pła.

War szaw ską Wspól no tę Sa mo -
rzą do wą two rzą miesz kań cy
wspól not lo kal nych, sa mo rzą dow -
cy zwią za ni z nie par tyj ny mi ko mi -
te ta mi wy bor czy mi, po dzie la ją cy
prze ko na nie, iż w dzia łal no ści sa -
mo rzą do wej nie po win ny mieć
zna cze nia sym pa tie i przy na le żno -
ści par tyj ne. Nie je ste śmy an ty par -
tyj ni. Uwa ża my, że miej sce par tii
jest w par la men cie, na to miast sa -
mo rząd te ry to rial ny po wi nien być
two rzo ny przez pa sjo na tów War -
sza wy, dzia ła czy lo kal nych zna ją -
cych pro ble my miesz kań ców
i umie ją cych z ni mi roz ma wiać. 

WWS w mi nio nym ro ku za ini -
cjo wa ła prze pro wa dze nie re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz z funk cji Pre -
zy den ta War sza wy. Te raz Wspól -
no ta pro po nu je po zy tyw ny pro -
gram dla Sto li cy, po zwa la ją cy
na uwol nie nie spo łecz nej ener gii
War sza wia ków. Kan dy da tem
WWS na Pre zy den ta Mia sta jest
Piotr Gu ział, bur mistrz Ur sy no wa.
WWS wy sta wia li sty wy bor cze
do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go, Ra dy Mia sta Sto łecz -
ne go War sza wy oraz do Rad
Dziel nic. Star tu ją z nich sa mo rzą -
dow cy, któ rzy są fa chow ca mi
w swo ich dzie dzi nach, są kom pe -
tent ni i po sia da ją sze ro ki za sób
do świad cze nia z ró żnych sek to rów
i te ma tów. 

Kan dy da ci WWS ró żnią się
mię dzy so bą po glą da mi po li tycz -
ny mi i świa to po glą dem. Ró żnią
się wy ko ny wa ny mi za wo da mi,
płcią i wie kiem. Łą czy ich za to
mi łość do na sze go Mia sta i prze -
świad cze nie, że po ra w War sza wie
na in no wa cyj ne za rzą dza nie
i uwa żne słu cha nie War sza wia -
ków, a nie par tyj nych roz ka zów.

War szaw ska Wspól no ta 
Sa mo rzą do wa
Ul. Mar szał kow ska 34/50 lok. 99
tel. 22 127 68 92
e-mail: biuro@wws.org.pl



Wrze śnio we spo tka nie kon sul ta -
cyj ne na te mat miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
tzw. „ser ka bie lań skie go” wy glą da ło
jak „Ra da Star szych”. Oso by
w śred nim wie ku i młod sze mo żna
by ło po li czyć na pal cach jed nej rę ki,
zde cy do wa nie do mi no wa li se nio rzy.
Na po cząt ku wy słu cha li pro ble mu.

– Dys po nu je my jed nym z naj -
dro ższych te re nów in we sty cyj nych
w Pol sce – mó wi wi ce bur mistrz
Grze gorz Pie tru czuk. – To je dy ny
tak du ży te ren są sia du ją cy bez po -
śred nio ze sta cją me tra.

Obec nie na „ser ku” obo wią zu je
plan sprzed 12 lat, nie mo żli wy
do re ali za cji. Wpi sa no do nie go
m.in. wie żo wiec o wy so ko ści
do 100 m, pod czas gdy – ze wzglę -
du na ruch sa mo lo tów – mak sy -
mal na do pusz czal na w tym miej -
scu wy so kość to 70 m. Sam plan
był zresz tą uchwa la ny w mo men -
cie, gdy nie ist nia ła jesz cze sta cja
Sło do wiec. Po nie waż w Pol sce nie
obo wią zu je war stwo wa wła sność
grun tów, wła dze War sza wy ra zem
z „ser kiem” sprze da ły by ka wa łek
sta cji i tu ne li me tra.

Czy li…
– Uchwa lo no plan miej sco wy,

na stęp nie zbu do wa no pod zie mią
me tro w ta ki spo sób, że czę ści
prze wi dzia nych w tym pla nie bu -
dyn ków nie da się wy ko nać, po -
tem plan znów nie wy trzy mał kon -
ku ren cji, tym ra zem z wi zją sze ro -
kich ulic wspar tą dro go wą spe cu -
sta wą – pi sze Mar cin Jac kow ski
z Zie lo ne go Ma zow sza. – A gdy
już wy da no na ich bu do wę 10 mln
zł, oka za ło się, że to wszyst ko
na nic, dział ka sta ła się tref nym
to wa rem i w ce lu sprze da nia go
trze ba zmie nić plan. Kosz tem
oko ło 140 tys. zł i opóź nie nia prac
nad pla na mi in nych ob sza rów,
któ rych dwie trze cie ob sza ru War -
sza wy na dal nie po sia da.

I w ten spo sób wró ci li śmy
do punk tu wyj ścia, czy li prac
nad pla nem. Ra da Star szych jest
zgod na, że ko ło sta cji Sło do wiec
po win no po wstać coś, co po słu ży
wszyst kim. Naj le piej par king. Ja -
ki? Są dwie kon cep cje: eks klu -
zyw na (tyl ko dla miesz kań ców
Bie lan) i otwar ta (P+R Sło do -
wiec). Pierw sza nie zgod na z pra -

wem, dru ga z ideą par kin gów
P+R, któ re lo ka li zu je się na mo -
żli wie da le kich przed mie ściach,
by za chę cać do ko rzy sta nia z me -
tra i SKM -ki i zmniej szać ruch sa -
mo cho dów w mie ście.

– Pla no wa na jest roz bu do wa
P+R Mło ci ny, sa mo cho dy z Bia ło -
łę ki i Ło mia nek po win ny par ko wać
wła śnie tam – wy ja śniał wi ce bur -
mistrz Pie tru czuk. – Np. Sta re Bie -
la ny za bu do wa ne miej sca mi par -
kin go wy mi stra ci ły by swój urok.

Ra da Star szych za czę ła więc
roz wa żać par king pod ziem ny,
mię dzy wier sza mi zwra ca jąc uwa -
gę, że wie żo wiec na Sło dow cu to
zły po mysł. Po tem do gło su do szły
nie licz ne młod sze oso by.

– Bie la ny ma ją po nad 100 tys.
miesz kań ców i żad ne go ki na, te -
atru czy ośrod ka kul tu ral ne go
na do brym po zio mie. Miesz ka ją
tu zna ni ar ty ści, ale nie ma ją gdzie
się po ka zy wać. Dla cze go nie mo -
że my mieć na „ser ku” cen trum
edu ka cyj ne go, ki na, ga le rii sztu ki
czy te atru na ska lę eu ro pej ską?

Na ta kie prze mó wie nie se nio -
rzy za re ago wa li wiel ki mi bra wa -

mi. Szczę śli we go za koń cze nia
jed nak nie ma. Dla cze go? Dla te -
go, że na wet je śli w pla nie znaj -
dzie się miej sce na in sty tu cje kul -
tu ry, nie ozna cza to au to ma tycz -
nie, że po wsta ną one w da ją cej się
prze wi dzieć przy szło ści. Po wsta ną

wte dy, kie dy wła dze mia sta bę dą
mieć na nie fun du sze. Je śli na to -
miast na czę ści „ser ka” zo sta nie
za pla no wa ny pu blicz ny czy pry -
wat ny par king z płat nym wjaz -
dem, to po wsta nie on tak szyb ko,
jak to tyl ko mo żli we…

DG

Pomysł Rady Starszych na „serek”: parking
� Trwa serial pt. Próbujemy wymyślić, co zrobić z „serkiem”. Wydaje się, że póki co najbardziej prawdopodobne jest powstanie tam… parkingu.
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Bielany
mają ponad 100 tys.
mieszkańców i żadnego
kina, teatru czy ośrodka
kulturalnego na dobrym
poziomie. Dlaczego nie
możemy mieć na „serku”
centrum edukacyjnego,
kina, galerii sztuki czy
teatru na skalę
europejską? – pytała
jedna z mieszkanek.

W Detroit jeden z zamkniętych teatrów zamieniono w publiczny
parking. Na Słodowcu raczej byłoby odwrotnie: najpierw

motoryzacja, potem kultura
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Jej blog i zwią za ne z nim szy cie
– jak pod kre śla – jest ma ni fe stem
prze ciw ko tan de cie wszech obec -
nej wśród ubra nek dzie cię cych.
Nie po do ba się jej ta kże de fi nio -
wa nie z gó ry we dług za sa dy
– chłop ca ubie ra my na nie bie sko,
a dziew czyn kę na ró żo wo. Po sta -
no wi ła więc wziąć spra wy w swo je
rę ce i sa mo dziel nie pro jek to wać
oraz szyć ubran ka dla swo ich dzie -

ci, nie po dą ża jąc przy tym utar ty -
mi ko lo ry stycz ny mi szla ka mi.

By le ja kie al bo dro gie
– Za czę łam szyć już w dzie ciń -

stwie, a tej sztu ki uczy ła mnie mo ja
ma ma, któ ra szy ła bar dzo du żo
ubrań. To by ły la ta 80. i nie wie le
rze czy mo żna by ło do stać w skle -
pach. Prak tycz nie w ka żdym do mu
znaj do wa ła się ma szy na do szy cia.

Kie dyś szy łam też ubra nia dla sie -
bie. Póź niej mia łam dość dłu gą
prze rwę, ale kie dy uro dzi ła się mo ja
có recz ka, stwier dzi łam, że w nor -
mal nych ce nach nie mo żna ku pić
dla niej ta kich ubra nek, w ja kie bym
chcia ła ją ubie rać. Z ko lei te, któ re
mi się po do ba ły, by ły hor ren dal ne
dro gie ze wzglę du na to, że by ły
pro du ko wa ne w hisz pań skich czy
fran cu skich ma nu fak tu rach. I tym

spo so bem „od ku rzy łam” ma szy nę
– wy ja śnia pa ni Ka ro li na.

Pierw szą pró bę szy cia po la tach
prze pro wa dzi ła na sta rej ko szu li
mę ża, na wszel ki wy pa dek, że by nie
psuć ma te ria łu. Uda ło się. Z cza sem
za czę ła two rzyć na ty le cie ka we rze -
czy, że za rów no zna jo mi, jak i nie -
zna jo mi za cze pia li ją i py ta li, gdzie
ku pi ła tak nie zwy kle ubran ka dla
dzie ci. Kie dy od po wia da ła, że sa ma
je uszy ła, za chę ca li ją do za ło że nia
blo ga. Pro wa dzi go od po nad ro ku.

Szy cie to jej pa sja
Skąd czer pie in spi ra cje? Otóż

czę sto za glą da do sta rych nu me -
rów „Bur dy” – po sia da w swo jej
ko lek cji ze szy ty z lat 1969–76 oraz
nu me ry wy da ne po 1989 ro ku,
odzie dzi czo ne po ma mie.

Z wy kształ ce nia jest hi sto ry -
kiem sztu ki, pra cu je ja ko mon ta -
żyst ka w sta cji te le wi zyj nej,
a obec nie koń czy kurs i w stycz -
niu przy szłe go ro ku bę dzie zda -
wać w ce chu eg za min, aby zo stać
dy plo mo wa ną kraw co wą.

– Pra cu ję na ca ły etat, ale szy cie
to mo ja pa sja. Nie chcę jed nak, że by
za mie ni ło się to w ja kiś obo wią zek,
bo na praw dę spra wia mi to ogrom -
ną fraj dę – pod kre śla pa ni Ka ro li na.

Zrób to sa ma
Pod czas pro wa dzo nych przez nią

warsz ta tów szy cia ubra nek dla dzie -
ci, któ re od by wa ją się w czwart ki
o godz. 17 w „Puz zlu i Po mad ce”
przy uli cy Płat ni czej 72/74, bę dzie
mo żna na uczyć się jak uszyć
spodnie czy spód nicz kę dla swo jej
po cie chy, prze ro bić sta re ubra nia
al bo wła sno ręcz nie zro bić pre zen ty.

– Co bę dzie my two rzyć, oka że
się na pierw szym spo tka niu.
Wszyst ko bę dzie bo wiem za le żeć
od stop nia za awan so wa nia mam,
bio rą cych udział w warsz ta tach
– od te go czy już kie dyś szy ły, czy
zna ją się na ob słu dze ma szy ny
– wy ja śnia Ka ro li na Miel ni czak.

Na spo tka nie mo żna przyjść
z dziec kiem, któ rym za opie ku je
się „su per cio cia”.

amk

Przeciwko tandecie dziecięcych ubrań!
� Karolina Mielniczak, mama Heli i Wojtusia, autorka bloga uszyjmimamo.pl, pokaże mamom m.in. z Bielan, jak
szyć ubrania dla swoich pociech. Na te niezwykłe warsztaty będzie można przyjść z dziećmi.

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl





reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

– Łącz nik jest czę ścią Nad wi -
ślań skie go Szla ku Ro we ro we go.
Bę dzie wy ko na ny z as fal tu, prze -
zna czo ny wy łącz nie dla pie szych
i ro we rzy stów – in for mu je peł no -
moc nik pre zy dent mia sta do spraw
ro we ro wych Łu kasz Pu chal ski.
Bu do wa już się roz po czę ła.

Mło ci ny to przede wszyst kim
re jon ma łych uli czek gra ni czą cych
jed nak z bar dzo ru chli wą i nie -

bez piecz ną, ta kże dla ama to rów
dwóch kó łek, uli cą Puł ko wą.
Chcąc do stać się do La su Mło ciń -
skie go mu szą oni prze mie rzyć to
nie bez piecz ne miej sce.

– Miesz kam na Fa ry sa i na pew no
ta ki łącz nik bar dzo się przy da
– uwa ża spo tka ny w oko li cy pan Ka -
zi mierz. – Trze ba tyl ko za bez pie czyć
piasz czy ste skar py, bo już się ob su -
wa ją. Przed la ty by ła tam nor mal na

ście żka. Też mo żna by ło po niej po -
je chać ro we rem – przy po mi na.

Nie za do wo le ni z ul. Abe ca dło
Pod czas wrze śnio we go spo tka -

nia Sa mo rzą du Mło cin miesz kań -
cy do mów przy ul. Abe ca dło za -
ak cen to wa li swo je nie za do wo le -
nie. Uwa ża ją, że przy lek ko unie -
sio nym te re nie, przy za ła ma niu
po go dy aku rat oni ucier pią, bo
źle jest wy ko na ne od wod nie nie
tra sy i wo da bę dzie spły wać na te -
ren ich po se sji.

– Po za tym mie li śmy tam spo -
kój, nikt się nie krę cił. A te raz bę -
dą tam tę dy prze wa lać się tłu my
– ko men to wa li.

Po my sło daw cy łącz ni ka uwa ża -
ją jed nak, że to udo god nie nie
z ko rzy ścią dla wszyst kich. – Ruch
nie bę dzie prze sad nie du ży. Pro -
ble mów z od wod nie niem też nie
po win no być ze wzglę du na du że
spad ki te re nu – ar gu men tu ją
urzęd ni cy.

Ście żka bę dzie go to wa jesz cze
w tym ro ku.

mac

Rowerzyści ominą Pułkową
� Warszawa to miasto rowerzystów. Dostaną kolejne udogodnienie, jak choćby
łącznik o długości 300 metrów pomiędzy ulicami Abecadło a Papirusów
na Młocinach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni.

Nasi górą!
� W corocznym konkursie
„Dzielnicowy roku”
na podium stanął mł. asp.
Dominik Sękala z Komendy
Rejonowej Policji
Warszawa V.

Za wo dy są oka zją do spraw dze -
nia umie jęt no ści i wie dzy po li -
cjan tów i to czą się w trzech kon -
ku ren cjach: test wie dzy za wo do -
wej, ana li za do ku men tu, sy mu la -
cja przy ję cia in te re san ta. W ka te -
go rii sto łecz nych dziel ni co wych

jed nym z trzech naj lep szych oka -
zał się wła śnie dziel ni co wy z Bie -
lan Do mi nik Sę ka ła.

Czym zaj mu ją się dziel ni co wi?
W za kre sie ich obo wiąz ków znaj du je
się np. wal ka z prze mo cą do mo wą,
osie dlo wym chu li gań stwem i dba nie
o prze strze ga nie po rząd ku w osie -
dlach. Słu żą też do raź ną in for ma cją
praw ną – gdzie po za po li cją szu kać
po mo cy, jak za cho wy wać się w sy tu -
acjach za gro że nia itp.

Kto jest na szym dziel ni co wym?
Naj pro ściej za py tać o to w ko -
men dzie lub w in ter ne cie.

(red)

Tem po prac na pół noc nym od -
cin ku naj dłu ższej i naj szer szej dro -
gi ro we ro wej w War sza wie jest im -
po nu ją ce, zwłasz cza w po rów na niu
z roz grze ba nym frag men tem
na Czer nia ko wie. Nad wi ślań ski

Szlak Ro we ro wy jest czę ścią jed -
nych z naj wa żniej szych dróg ro we -
ro wych w Eu ro pie: E2 (Ir lan dia -
-Ro sja) i E11 (Nor we gia -Gre cja),
miej sca mi ma 10 m sze ro ko ści.

DG

Migawki z okolicy

Szlak prawie gotowy
� Droga rowerowa wzdłuż Wisłostrady jest już przejezdna
od mostu Grota-Roweckiego do mostu Skłodowskiej-Curie.
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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. 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 24 września - 8 października.

Da wid, Ola, Max, Mi chał, Ma -
ciek i To mek to gru pa przy ja ciół,
któ rych po łą czy ła jed na pa sja
– za mi ło wa nie do pod ró ży. Tyl ko
jak po ko nać oczy wi stą ba rie rę,
któ ra wy da je się nie do prze sko -
cze nia? Bra ki w ka sie mo że po -
kryć tyl ko do bry po mysł – i tak
wła śnie się sta ło.

– Głów nym ini cja to rem ca łe go
za mie sza nia był Da wid. Po mysł

zro dził się w je go gło wie ja kiś rok
te mu. Naj pierw po ja wił się bus,
a po tem po mysł na trip. „Roz k -
mi nia li śmy” na po cząt ku dwie
opcje – Bał ka ny al bo Nord kapp
(naj bar dziej wy su nię ty punkt
na pół noc w Skan dy na wii). Wy -
bra li śmy tę cie plej szą opcję
– opo wia da Max i do da je, że Da -
wid ku pił bu sa ja kieś pół to ra ro ku
te mu za trzy ty sią ce zło tych. To

Volks wa gen Trans por ter – do -
kład nie T3 – rocz nik 79. Do pro -
wa dze nie do dzi siej sze go sta nu
te go „pu dła na kół kach”, jak na -
zy wa go Ola, wy ma ga ło spo ro za -
cho du, pra cy i za an ga żo wa nia.

– Da wid jeź dził po naj ró żniej -
szych warsz ta tach, szu kał czę ści
gdzie tyl ko się da ło, a to wbrew po -
zo rom ła twe nie by ło, bo sa mo chód
ma już swo je la ta i cię żko jest zna -
leźć ko goś, kto na praw dę się zna
na tym – wspo mi na ją uczest ni cy wy -
pra wy.

Bus z pu dła prze mie nił się
w au to i bra ko wa ło jed ne go – pie -
nię dzy. Wte dy po wsta ło sto wa rzy -
sze nie „Te raz bus” i zna leź li się
lu dzie, któ rzy fi nan so wo wspar li
ca łe przed się wzię cie. Po zo sta ło
jed no: spa ko wać się i ru szyć.

– Z pa ko wa niem nie by ło ła -
two, bo rze czy by ło na praw dę
spo ro. Uda ło się. Za bra li śmy
wszyst ko, na wet ro wer. Ura to wał
nas ba ga żnik na da chu – tam po -
za BMX zmie ścił się na miot i na -
rzę dzia – opo wia da Max. Wy pra -
wa trwa ła 22 dni. W tym cza sie

od wie dzi li 12 kra jów. Co by ło naj -
trud niej sze w tej nie ty po wej wy -
ciecz ce?

– Naj trud niej sze? Mo że ina czej
– naj cie kaw sze by ło spa nie. Z re gu -
ły we dług sche ma tu: ktoś na da chu,
trzy oso by w bu sie i dwie w na mio -
cie. Na noc le gi szu ka li śmy miejsc
bez płat nych – ta kie by ło za ło że nie,
aby ogra ni czyć do mi ni mum kosz ty.
Naj cie kaw sza sy tu acja by ła w Stam -
bu le. Do dru giej w no cy szu ka li śmy
miej sca do noc le gu, w koń cu uda ło
się na mie rzyć ja kąś za tocz kę w azja -
tyc kiej czę ści mia sta. Sta ły tam dwa
kam pe ry, więc my roz lo ko wa li śmy
się obok. Ra no onie mie li śmy. Do -
oko ła sta ły ja kieś sa mo cho dy, mnó -
stwo ka re tek, prze ra zi li śmy się, że
do szło do ja kie goś strasz ne go wy -
pad ku. Do pie ro po ja kimś cza sie
oka za ło się, że je ste śmy na… pla nie
fil mo wym – śmie ją się uczest ni cy
wy pra wy i do da ją, że naj bar dziej
luk su so wym miej scem do noc le gów
by ły sta cje pa liw. Tam ra no mo żna
by ło sko rzy stać z ła zien ki, umyć zę -
by a na wet ku pić coś na śnia da nie
– kom fort, o któ ry przez ca łe 22 dni
by ło trud no.

Ja ki kraj zro bił na stu den tach
naj więk sze wra że nie? Wszy scy
zgod nie twier dzą, że Ru mu nia, bo
jest naj bar dziej „dzi ka” i peł na
pięk nych wi do ków. Sta ry po czci wy

bus nie spra wił im kło po tów, miał
tyl ko trzy drob ne awa rie, z któ ry mi
stu den ci szyb ko so bie po ra dzi li.

Wró ci li do do mów pod ko niec
sierp nia. Zmę cze ni, szczę śli wi i peł -
ni nie do sy tu. – Za krót ko, za ma ło
cza su i chce my wię cej. Ko lej nym
ce lem bę dzie zim ny Nord kapp
– śmie je się Max. – Nie dłu go skoń -
czę stu dia. Chciał bym po je chać
na dru gi ko niec świa ta, po my słów
mam wie le – do da je. Po za pod ró ża -
mi je go wiel ką mi ło ścią jest mu zy -
ka. Od dziec ka nie roz sta je się ze
swo ją gi ta rą ba so wą, mo żna go
usły szeć ra zem z ze spo łem Bent
Over. – Gra my ka li for nij skie go
pun ka, wy głu pia my się głów nie
na sce nie, ale cza sa mi też śpie wa my
i wy krzy ku je my to, co się nam nie
po do ba w na szym spo łe czeń stwie
– śmie je się mło dy miesz ka niec Ło -
mia nek. AS

Busem przez świat za grosze
� Siedem tysięcy kilometrów w 22 dni 35-letnim volkswagenem T3… Szóstka
studentów w podróży swojego życia, a wśród nich Max Czyżewski z Łomianek.



1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·1-pokojowe, umeblowane Słodowiec
516-752-931

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
·Matematyka i chemia – korepetycje – studentka
PW; możliwość dojazdu 691-400-939

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
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 507-020-870

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

·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
·Firma reklamowa, lokalizacja: Warszawa-
Bielany poszukuje pracowników
z doświadczeniem na stanowiska: – magazynier
z uprawnieniami na wózki widłowe; – spawacz
MIG MAG z uprawnieniami. CV proszę przesyłać
na adres: piotr.gryz@arteo.pl
·Firma zatrudni Panie do sprzątania na Żoliborzu
nowych budynków mieszkalnych o charakterze
apartamentowym. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt w godz 9-19; tel. 793 – 982-080

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
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724

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

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·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
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 10.10,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 6.10  
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

„Gu li wer” to baj ka o nie zwy -
kłym le ka rzu okrę to wym, któ ry
od dziec ka ma rzył o mor skich
przy go dach. Za cią ga się na pięk ny
okręt „An ty lo pa” i wresz cie pły nie
ku przy go dom. Pod czas swo jej
pierw szej mor skiej pod ró ży spo ty -
ka ma lut kich lu dzi w kra inie Li li -
pu tów. Mi mo ma łe go wzro stu sły -
ną z od wa gi i wa lecz no ści, ja kiej
już dziś się nie spo ty ka. Pro wa dzą
woj nę z kra iną Ble fu sku. Zaś Gu -
li wer choć prze wy ższa wzro stem
lud Li li pu tów i po cząt ko wo prze -

ra ża ma łych lu dzi, to w koń cu zo -
sta je ich przy ja cie lem i pod stę pem
po ma ga wy grać im woj nę z są sia -
da mi. Nie za wsze jed nak po ma ga -
nie do brze się koń czy. Gu li wer
mu si ucie kać przed gnie wem Li li -
pu tów. Od naj du je swo ją łód kę
i wra ca do do mu. Nie na dłu go
jed nak, po nie waż już za pla no wał
ko lej ną pod róż.

Bi le ty kosz tu ją 5 zło tych.
27 wrze śnia, go dzi na 15.00, Dom

Kul tu ry Ło mian ki, Wiej ska 12.
(red)

Guliwer w Łomiankach
� 27 września w sali widowiskowej Domu Kultury
w Łomiankach maluchy obejrzą spektakl „Guliwer”.

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. 502-280-72014






