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Protestujący przeszli 2,5 km,
dzielące rondo na rogu Wólczyń-
skiej i Arkuszowej od urzędu
dzielnicy Bielany. Nie protesto-
wali jednak przeciwko samorzą-
dowi dzielnicy, którego przedsta-
wiciele brali zresztą udział w ma-
nifestacji i poparli postulaty, ale
przeciwko władzom Warszawy,
które – ich zdaniem – traktują
Bielany jak wielkie wysypisko
śmieci. Na marszu pojawili się ta-
kże aktywiści miejscy, lewicowi
kandydaci na prezydenta Warsza-
wy, mieszkańcy Ciółkowa w po-
wiecie płockim (borykającego się
z tym samym problemem) i rodzi-
ce dzieci zmarłych w wyniku za-
każenia bakteriami, które mogły

pochodzić z kompostowni w Ra-
diowie.

– Prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz już w 2006 roku zapo-
wiadała zamknięcie wysypiska
– mówią przedstawiciele stowa-
rzyszenia Czyste Bielany. – To by-
ła jej obietnica wyborcza
na pierwszą kadencję. Ta kaden-
cja minęła, podobnie jak kolejna.
Chcemy, by prezydent wywiązała
się z obietnicy, którą miała speł-
nić do 2010 roku. Lepiej późno
niż wcale.

W programie wyborczym urzę-
dującej prezydent sprzed ośmiu
lat znajduje się zapis: „W ciągu
nadchodzącej kadencji doprowa-
dzimy do zamknięcia i rekultywa-

cji składowisk odpadów Radiowo
i Łubna”.

– W międzyczasie otwarto
na nowo kompostownię śmieci,
która już była wygaszana – dodaje
wiceburmistrz Bielan Grzegorz
Pietruczuk. – Walczymy w sejmi-
ku województwa, radzie miasta
i Ministerstwie Środowiska o jak
najszybsze zamknięcie obiektu,
który truje naszą dzielnicę i oko-
liczne gminy. Zwożenie na Biela-
ny śmieci z dziesięciu dzielnic
i kompostowanie ich w najtańszej
prymitywnej technologii to ab-
surd. Góra w Radiowie miała
mieć 80 metrów wysokości, a gdy
wykonano pomiary i okazało się,
że jest za wysoka, podwyższono li-
mit o cztery metry. MPO nawet
nie szuka rozwiązania tego pro-
blemu. Przecież w nowej ustawie
chodziło o to, by segregować
śmieci, a nie je kompostować!
– podsumował Pietruczuk.

Wielki i hałaśliwy protest bu-
dził spore zainteresowanie miesz-
kańców Bielan, którzy chętnie
brali od uczestników ulotki i wy-
rażali swoje poparcie. Na Żerom-
skiego pracownicy wychodzili ze
sklepów i restauracji, mieszkańcy
wyglądali z okien… a po przeczy-
taniu treści transparentów bili
brawo. Podobno gdzie dwóch Po-

Wielki protest
� Przy akompaniamencie potwornego hałasu kilkuset mieszkańców Bielan
przemaszerowało ulicami Wólczyńską i Żeromskiego. To kolejny, i jak na razie
największy, protest przeciwko wysypisku i kompostowni w Radiowie.
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– Dlaczego uważa Pan, że War-
szawie potrzebna jest zmiana
na stanowisku prezydenta? Oce-
niając ostatnie lata, wielu war-
szawiaków daje w sondażach
Hannie Gronkiewicz-Waltz zielo-
ne światło.

– Tej prezydentury nie da się
oceniać w kategoriach „czarne”
albo „białe”. Z całą pewnością
Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrwa-
ła stolicę z zapaści inwestycyjnej,
do której doprowadzili jej po-
przednicy. Jednocześnie cztery la-
ta samodzielnych rządów PO
w Warszawie to przede wszystkim
nieustające pasmo podwyżek:
czynszów, użytkowania wieczyste-
go, cen biletów komunikacji miej-
skiej, opłat za przedszkola i żłob-
ki, wodę, nieczystości i śmieci. To
prywatyzacja Stołecznego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej
skutkująca – przed czym ostrzega-
liśmy – wzrostem cen o 20%, li-
kwidacja szkolnych stołówek, do-

datków motywacyjnych dla na-
uczycieli, cięcia w komunikacji
i ogromne opóźnienia inwestycyj-
ne. I do tego arogancja władzy
w kontaktach z mieszkańcami,
która doprowadziła do referen-
dum w sprawie odwołania pani
prezydent. Dopiero w obliczu te-
go zagrożenia Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zmieniła taktykę. Na-
gle okazało się, że można wpro-
wadzić budżet partycypacyjny,
można zrobić konsultacje społecz-
ne, można zadbać o lokatorów
z reprywatyzowanych kamienic.

– Na błędach człowiek uczy się
najszybciej, a budżet partcypacyj-
ny okazał się wielkim sukcesem!

– SLD już kilka lat temu pro-
ponował wprowadzenie budżetu
partycypacyjnego. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zgodziła się na ten
– jak sama mówiła – eksperyment
dopiero pod presją. Na tyle nie
wierzyła w racjonalność pomy-
słów ludzi, że przeznaczyła do pu-

li budżetu partycypacyjnego zale-
dwie 26 mln zł. Tymczasem bu-
dżet Warszawy, po stronie wydat-
ków, to 14 mld zł! Więc ile da-
ła? 0,2%! A sukces akcji dotyczą-
cej budżetu, liczba głosów miesz-
kańców, przeszedł wszelkie ocze-
kiwania. Gdyby to ode mnie zale-
żało, natychmiast zwielokrotnił-
bym kwotę do dyspozycji miesz-
kańców. To musi być co naj-
mniej 130–140 mln zł.

– I pozostawi Pan ludziom de-
cyzję, na co wydać takie pienią-
dze?

– A czemu nie? W przeciwień-
stwie do urzędników ludzie liczą
każdy grosz. Jeżeli warszawiacy te
pieniądze dostaną do dyspozycji,
to zobaczą i uwierzą, że mogą
zmieniać to miasto. Zaczną się
zastanawiać, jak przekształcić
swoje osiedle, swoją dzielnicę, co
by się przydało. Właśnie w takich
okolicznościach ludzie utożsamia-
ją się z miastem. Stają się jego

obywatelami, a nie konsumenta-
mi usług miejskich.

– Każdy z kandydatów powta-
rza to samo: poprawimy jakość
życia. To slogany, nie konkrety.
Co zamierza Pan w Warszawie
zmienić?

– Musimy na nowo określić
priorytety rozwoju miasta i skon-
sultować je z mieszkańcami.

Trzeba zapewnić miejsca
w żłobkach i przedszkolach dla
każdego dziecka. I powinny to
być miejsca bezpłatne, jak zrobił
to ostatnio prezydent Matyjasz-
czyk w Częstochowie.

Trzeba dokonać zmian w ko-
munikacji miejskiej, bo ona może
być tania, ale pieniędzy nie należy
pozyskiwać kolejnymi podwyżka-
mi cen biletów, tylko racjonaliza-
cją zatrudnienia w administracji
ZTM oraz pozyskiwaniem dodat-
kowych środków z transportowej
infrastruktury.

Obecnie miasto miasto rozwija
się nierównomiernie, bo jego pra-
wa część została przez rządzącą
ekipę zapomniana. Uważamy, że
priorytetem musi stać się rozwój
budownictwa komunalnego i re-
monty istniejących kamienic. Nie
każdego stać na kredyt w banku,
ale miasto stać, żeby zapewnić
mieszkanie tym, którzy tego kre-
dytu nie dostaną. Zacząć należy
od wykorzystania kilku tysięcy ist-
niejących pustostanów i urucho-
mienia partnerstwa publiczno-
-prywatnego do wspólnego budo-
wania lokali mieszkalnych. To po-
wszechnie obowiązująca praktyka

na całym świecie i nie mogę zro-
zumieć, dlaczego Warszawa z te-
go rozwiązania nie skorzystała!

– To przecież za rządów Hanny
Gronkiewicz-Waltz powstało naj-
więcej mieszkań komunalnych
w Warszawie po 1989 r…

– A ile mieszkań komunalnych
ubyło z powodu reprywatyzacji?
Dziś właśnie reprywatyzacja jest
największym problemem Warsza-
wy. Pilnie potrzebna jest ustawa
w tej sprawie. Jej brak pokazuje
niemoc Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. Miasto zwraca spadko-
biercom byłych właścicieli, lub co
gorsza handlarzom roszczeń, te-
reny szkół, boiska, parki i kamie-
nice z lokatorami. Wydaje ogrom-
ne pieniądze na odszkodowania.
My natomiast uważamy, że trzeba
przede wszystkim zadbać o inte-
resy lokatorów mieszkających
w budynkach zwracanych byłym
właścicielom lub ich spadkobier-
com. W tym jest różnica: przez
pryzmat czyich interesów patrzy-
my na miasto.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Priorytetem musi stać się rozwój budownictwa komunalnego i remonty istniejących kamienic
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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
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laków, tam trzy opinie, ale
w sprawie wysypiska i kompo-
stowni mieszkańcy są wyjątkowo
jednomyślni.

– To wysypisko to jakieś kpiny!
– mówili na przystanku tramwajo-
wym przy cmentarzu mieszkańcy
Wawrzyszewa. – Już dawno miało
być zmienione na górkę dla nar-
ciarzy, ale śmieci cały czas przyby-
wa. Przy złym wietrze smród
stamtąd jest nie do zniesienia!

O problemach z wysypiskiem
i kompostownią piszemy od lat.
Mimo wprowadzenia w Warsza-
wie nowych zasad dotyczących

śmieci, nadal aktualne jest to, co
napisaliśmy dwa lata temu: „dy-
rekcja MPO zapewnia, że mode-
lowanie góry odbywa się w opar-
ciu o opracowany projekt budow-
lany rekultywacji składowiska od-
siewów budowlanych Radiowo
z docelowym kierunkiem rekulty-
wacji jako stok narciarski”.

Dla mieszkańców Bielan klu-
czowa jest odpowiedź na pytanie
„Kiedy modelowanie góry się
skończy?”. Jasnej odpowiedzi
wciąż brak, a wybory już za mie-
siąc. Władze miasta mają chyba
pierwszy poważny problem pod-
czas kampanii wyborczej…

DG
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Wielki protest

Pierwszy w Warszawie park
trampolin miał być jedną z naj-
większych atrakcji Bielan. Już
w lipcu wydawało się, że nic nie
stoi na przeszkodzie, by otwarcie
nastąpiło tej jesieni. Park miał być
elementem większego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego, w skład
którego miały wejść także boiska
i siłownia plenerowa. Firma, któ-
ra wygrała przetarg, odstąpiła
jednak od budowy – straciła na-
wet wadium w wysokości 10 tys.
zł. Uznała, że w żadnym wypadku
nie zmieści się w proponowanym
kosztorysie. Przetarg więc unie-
ważniono i zdecydowano o budo-
wie w przyszłym roku.

Jednocześnie wśród radnych
pojawiły się wątpliwości, czy park
trampolin umieszczać właśnie
na terenie AWF.

– Teren nie należy do dzielnicy.
Nie rozumiem, dlaczego mieliby-

śmy dawać uczelni taki prezent?
Poza tym aby wjechać tam samo-
chodem, muszą podnieść szlaban
i trzeba zapłacić za parkowanie.
Dla kogo to? Dla mieszkańców?
– dziwił się radny Jan Zaniewski.

Zaniewski postulował, aby
przenieść się 300 metrów dalej
– na ulicę Twardowską. To teren
miejski i ogólnodostępny,
a od dawna zaniedbany – zyskałby
nowe życie. Po konsultacjach wy-
stosował jednak oficjalny wnio-
sek, żeby plac zabaw, w okrojonej
formie, wybudować w okolicach
domu kultury przy Cegłowskiej.
Nie wiadomo, czy za proponowa-
ne pieniądze znalazłby się wyko-
nawca parku trampolin, którą to
zresztą inicjatywę radni uznali
za nieopłacalną.

– Nasze lokalizacje są przemy-
ślane. Na terenie AWF wszystko
zostało tak zaplanowane, żeby ro-

dzice mogli spędzać czas aktyw-
nie, razem z dziećmi. Poza tym
staramy się nie umieszczać pla-
ców zabaw w przestrzeni pomię-
dzy blokami, żeby nie narażać
mieszkańców na hałas. W przy-
szłym roku ceny zabawek będą ni-
ższe, powinniśmy zaoszczędzić ja-
kieś 200 tys. zł – bronił stanowi-
ska wiceburmistrz Grzegorz Pie-
truczuk.

– Jakimi blokami? Przy Ce-
głowskiej z jednej strony jest las,
a z drugiej Szpital Bielański – ar-
gumentowali przeciwnicy lokali-
zacji na terenie uczelni. No i wy-
grali. Parku trampolin na AWF
w końcu nie będzie. Przegłosowa-
no, że znajdzie się przy Cegłow-
skiej. Obecna koncepcja zakłada
jednak, by w tym miejscu plac zo-
stał ograniczony do ustawienia
zabawek dla dzieci, a więc nie ró-
żnił się od innych takich miejsc.
To koniec pomysłu na park tram-
polin.

– Mówienie o tym, że chcieli-
śmy zrobić AWF prezent to kom-
pletna bzdura. Uczelnia dawała
bezpłatnie teren i uczestniczyłaby
w wydatkach na ogrodzenie. Za-
deklarowała też 50 tys. dopłaty,
żeby „dopiąć” budżet. Przy Ce-
głowskiej nie ma miejsca ani
na park trampolin, ani na zaple-
cze rekreacyjne w postaci boisk.
Powstanie zwykły plac zabaw.
Wielka szkoda, bo w tej części
dzielnicy bardzo brakuje terenów
rekreacyjnych – ubolewa Pietru-
czuk.

mac

Radni zrezygnowali z parku tramplin
� Za niemal milion złotych miał powstać duży ogólnodostępny plac zabaw wraz
parkiem trampolinowym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Nie powstanie.
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Powrócił temat inwestycji, która
miała powstać na osiedlu Prochow-
nia (na terenie byłych zakładów
drzewnych). Kilka dni temu jed-
na z firm zajmujących się PR Ghe-
lamco – potencjalnego inwestora,
przysłała nam informację o umowie
podpisanej z przyszłym najemcą.

– Bardzo miło mi poinformo-
wać, że spółka Rossmann jest ko-
lejnym najemcą lokalnych ośrod-
ków handlowo-usługowych Ghe-
lamco. Drogerie firmy powstaną
we wszystkich trzech obiektach de-
welopera – Placu Vogla, Pasażu
Tukanów oraz Prochowni Łomian-
ki – czytamy w informacji przesła-
nej przez Michała Piątkiewicza.

Czy to oznacza, że imponujące
w swej wielkości centrum handlowe
lada moment zostanie wybudowa-
ne? Informacja wywołała wielkie za-
mieszanie w Łomiankach, bo w tym
samym czasie okazało się, że Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze,
po sprzeciwach mieszkańców, uchy-
liło wydaną przez burmistrza decy-
zję o warunkach zabudowy. Dlacze-
go? Ponieważ takiego obiektu nie
ma ani w planie zagospodarowania,
ani w studium. Oba dokumenty są
w trakcie opracowywania lub uaktu-
alniania. Studium jest bardzo stare,
wymaga więc wielu zmian, bo przez
ostatnie lata Łomianki przeszły
wielką metamorfozę. Co dalej? Wy-
gląda na to, że centrum po prostu
nie powstanie. Przypomnijmy: po-
za sklepami miał być zielony skwer,
plac zabaw dla dzieci oraz nowocze-
sne centrum fitness o powierzchni
około 1,5 tys. m2 ze ścianką wspi-
naczkową, salami do gry w squasha

i badmintona, a także liczne restau-
racje i kawiarnie.

Mimo radosnych zapowiedzi
speców od PR, centrum
przy Warszawskiej na razie nie
będzie, pod znakiem zapytania
stanęły też plany związane z bu-
dową marketu Netto, który miał
powstać przy ul. Podleśnej. Mar-
ket miał zostać otwarty na przeło-
mie roku. Jeszcze jakiś czas temu
firma zapewniała, że zmian w ter-
minach nie będzie, tymczasem
okazuje się, że sprawa jest u woje-
wody, który wszczął postępowanie
dotyczące unieważnienia wydane-
go już pozwolenia na budowę.

W tym wypadku powodem
sprzeciwu ze strony mieszkańców
jest przede wszystkim fakt, że nikt
na etapie wydawania pozwoleń
nie poinformował ich o planowa-
nej inwestycji (zgodnie z prawem
są oni stronami postępowania).
Wygląda też na to, że również ta
inwestycja byłaby niezgod-
na z miejscowym planem (dozwo-
lona tu jest zabudowa nieuciążli-

wa, podczas gdy dostawcze tiry
będą przejeżdżały pod ich oknami
a wjazd na teren marketu jest na-
przeciwko jednej z bram.

Skończyły się natomiast spekula-
cje dotyczące działki u zbiegu War-
szawskiej i Włościańskiej. Tam pla-
nowany jest Top Market. Są już na-
wet wizualizacje sklepu. – Ma pro-
stą, ale charakterystyczną bryłę.
Wyniesiona część mieści w sobie
biura a otwarcie poniżej zaznacza
główne wejścia do powierzchni han-
dlowej – opisuje projekt jego autor
– firma A8 Architektura i podaje
szczegóły, że elewacja sklepu będzie
pokryta płytami z włóknocementu
w białym kolorze. Między płytami
umieszczone zostaną w równych
odstępach kolorowe lampy LED.

Podobnie jak wcześniej zapo-
wiadane i tę inwestycję zaplano-
wano z rozmachem. Nie ma jed-
nak żadnych terminów jej realiza-
cji. Czas pokaże czy nie spotka jej
podobny las jak centrum na Pro-
chowni i Netto przy Podleśnej.

AS

Centrum Łomianki Park wstrzymane w SKO
� Koniec marzeń i sprzeciwów w sprawie budowy centrum handlowo-rozrywkowego
w Łomiankach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję burmistrza.

Ceremonia otwarcia planowana
jest na 8 listopada na godzi-
nę 15.00.

W turnieju weźmie udział 120
zawodników w tym 60 tancerzy
na wózkach z 18 krajów europej-
skich – to najważniejsza w tym ro-
ku impreza naszego kontynentu,
w której biorą udział niepełno-
sprawni tancerze.

Zawody rozgrywane będą
w dwóch konkurencjach – combi
(osoba niepełnosprawna tańczy
ze sprawnym partnerem) i duo
(dwie osoby na wózkach) oraz
w dwóch klasach tanecznych. Kla-
sa 1 – osoba na wózku o mniejszej
sprawności ruchowej, klasa 2
– osoba na wózku o większej
sprawności ruchowej. Ponadto
w dwóch stylach: standardowym
(walc angielski, tango, walc wie-
deński, foxtrot, quickstep) i laty-
noamerykańskim (samba,
cha-cha, rumba, pasodoble, jive).

Po raz pierwszy w Mistrzostwach
Europy w Tańcu na Wózkach bę-
dą rozgrywane nowe kategorie:
soliści i styl dowolny.

Taniec to dyscyplina dająca mo-
żliwość zorganizowania wspania-
łego widowiska sportowego. Wi-
dowiska, które dostarcza boga-
tych wrażeń estetycznych dzięki
zestawom barw, strojom zawodni-
ków, rywalizacji sportowej,
a przede wszystkim elegancji ru-
chu tancerzy. Sędziowie, ocenia-
jąc tancerzy na wózkach, biorą
pod uwagę takie same kryteria,
jak przy ocenie par sprawnych,
tzn. rytm, charakter tańca, techni-
kę, a także choreografie, prezen-
cje, charyzmę i ogólne wrażenie.
Biorąc to wszystko pod uwagę, ta-
niec na wózkach jest niezapo-
mnianym przeżyciem dla wystę-
pujących par i dla publiczności.

Zapraszamy!
(red)

Łomianki słyną z tych mistrzostw
� Od 6 do 10 listopada w łomiankowskim ICDS odbędą
się Mistrzostwa Europy w Tańcu na Wózkach.
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– Czy darmowa komunikacja,
którą Pan proponuje, jest w ogóle
możliwa?

– Oczywiście. Mój projekt wpro-
wadzenia całkowicie bezpłatnej ko-
munikacji jest rozłożony na cztery
lata. Jeśli warszawiacy zdecydują się
mnie wybrać na prezydenta War-
szawy, to w 2018 roku będą jeździć
za darmo.

– A skąd wziąć na to pieniądze?
– Nie będę podwyższał żadnych

podatków ani opłat, ponieważ one
i tak są już w Warszawie za wysokie.
Pieniądze na bezpłatną komunika-
cję będą pochodzić z udziału miasta
w podatkach tych osób, które
mieszkają i pracują w Warszawie,
ale nie są warszawskimi podatnika-
mi. Szacuje się, że takich osób jest
nawet 750 tysięcy. Wystarczy, że
około 250 tysięcy z nich zdecyduje
się płacić swoje podatki w stolicy,

a darmowa komunikacja będzie za-
pewniona. Oczywiście osoby, które
nie zdecydują się płacić w Warsza-
wie podatków, czy turyści, będą mu-
sieli opłacać swój przejazd.

– Jak chce Pan skłonić do płace-
nia podatków w Warszawie?

– To się będzie po prostu opła-
cać. Tylko dzięki temu, iż nie bę-
dzie opłat z tytułu korzystania
z miejskiej komunikacji, każdy
mieszkaniec zaoszczędzi rocznie
około 1300 złotych. Mieszkańcy
stolicy, w szczególności ci, którzy
jeżdżą samochodami, tracą tygo-
dniowo w korkach wiele godzin,
które w skali roku dają blisko 20
dni. Chcę im zaoszczędzić czasu
i pieniędzy. Darmowa komuni-
kacja to mniejsze korki, czyste
powietrze, zadowoleni mieszkań-
cy i zdrowsza przestrzeń do ży-
cia.

– Podejmowano już próby prze-
konywania mieszkańców do płace-
nia podatków w Warszawie. Bez za-
uważalnych efektów.

– Niezbędna jest konkretna
i atrakcyjna oferta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obecna, adresowana do posiada-
czy Karty Warszawiaka, niczego
przecież nie obniża, a jedynie chro-
ni przed skutkami ostatnich podwy-
żek. Dodam też, że ta swoista zmia-
na podatkowej przynależności jest
dość prosta i nie wymaga przecież
ani zmiany meldunku, ani wymiany
dokumentów.

– Co poza darmową komuni-
kacją ma Pan do zaoferowania
warszawiakom: rodzicom i dzie-
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne. Uwa-
żam, że należy postawić na szybkie
technologie budowy nowych przed-
szkoli, które umożliwią ich powsta-
wanie tam, gdzie są teraz najbar-
dziej potrzebne. Co więcej, dopro-
wadzę do tego, że rodzice nie będą
ponosili opłat z tytułu uczęszczania
dziecka do przedszkola. Edukacja,
także ta przedszkolna, musi być
po prostu bezpłatna i dostępna dla
wszystkich.

– Warszawa się starzeje. Jest Pan
na to przygotowany?

– Rzeczywiście, coraz większa
liczba warszawiaków to seniorzy,
którzy z jednej strony potrzebują
opieki oraz pomocy w różnych
sferach, a z drugiej – jako pełno-
prawni mieszkańcy Warszawy
– mają prawo oczekiwać oferty
godnego i ciekawego życia. Będę
rozwijał ofertę adresowaną spe-
cjalnie do seniorów i nie mówię
tu tylko o wsparciu dla Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Położę
duży nacisk na wykreowanie spe-
cjalnych propozycji dla tej grupy
mieszkańców. Od systemu zniżek
w ramach Karty Warszawiaka,
przez wzbogacenie programu do-
mów kultury i zapewnienie dostę-
pu do obiektów i infrastruktury
szkolnej, programy wolontariatu,
aż po wdrożenie programu obsłu-
gi administracyjnej samotnych se-
niorów przez telefon i z dojazdem
do domu.

– Czy na poziomie miasta można
poprawić sytuację warszawskich
pacjentów?

– Przede wszystkim nie uważam,
aby panaceum na wszelkie proble-
my była postępująca komercjaliza-
cja placówek służby zdrowia. Zdro-
wie nie może być traktowane jak to-
war. Samorząd musi za to wykorzy-
stywać te instrumenty, które ma,
np. profilaktykę, która zmniejsza
przecież zapotrzebowanie i koszty
opieki zdrowotnej. Tu w sposób
szczególny zadbam o odbudowanie
medycyny szkolnej, w tym zwłaszcza
o profilaktykę stomatologiczną.
Przecież już przeszło 80% warszaw-
skich sześciolatków ma próchnicę!
Opieką i specjalnymi programami
chcę też objąć osoby w grupie wie-
kowej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Zapropo-
nuję też stworzenie systemu moni-
torowania dostępności świadczeń
zdrowotnych we wszystkich placów-
kach służby zdrowia – niezależnie
od tego, czy podlegają samorządowi
Warszawy czy województwa mazo-
wieckiego. Chciałbym, aby łatwiej
było się dostać po raz pierwszy
na wizytę do lekarza specjalisty. To
często decyduje o pomyślności całe-
go procesu leczenia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta,
to w 2018 roku będą jeździć za darmo
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Teatrzyk w Mediatece – za darmo
23.10, godz. 17.00 – przedstawienie teatralne dla dzieci „Bajkowe

przygody dwóch Michałów” w wykonaniu Teatru Złoty Dukat. Za-
bawna, pełna nieoczekiwanych sytuacji opowieść, w której dwa Mi-
chały odwiedzają różne bardzo znane tradycyjne bajki. Wstęp wol-
ny.

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291–44–61.

Zajęcia podróżnicze
26.10, godz. 12.30 – spotkanie z cyklu „Podróżniczek”. Tym ra-

zem spotkanie familijne pt. „O Pari … perskie opowieści” adreso-
wane do dzieci od 6 lat, bilety 10 zł.

W programie: spotkanie z Joanną Borowską, artystką fotografem
i archeologiem, która zaprezentuje autorskie zdjęcia ze swoich kil-

ku podróży do Iranu; pokazanie współczesnej perskiej rodziny,
zwyczaje, obrządki; w drugiej części animacja bajek perskich
przy ilustracji muzycznej.

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

Katarzyna Chodkowska

Na terenie Bielan jest 14 placów
zabaw. Odremontowano starannie
te przy Żeromskiego, Przytyk
i Starej Baśni. – Zajrzyjcie na Pa-
rola! – zgłaszają nam rodzice.

Wtóruje im lokalna radna Ilona
Popławska. – Plac jest bardzo za-
niedbany. Brakuje ławek, koszy
na śmieci. Sprzęty są poniszczone

i zdaniem rodziców niebezpieczne
dla maluchów. Ponadto w okolicy
placu stoi pustostan, także zagra-
żający bezpieczeństwu – wskazuje.

Niewiele lepiej jest na placu po-
między ulicami Wrzeciono
a Przy Agorze. – Ten plac znajduje
się tuż przy gimnazjum. Też jest
w bardzo złym stanie, więc nie ma

co wypinać piersi do orderów, tyl-
ko działać! Może gdzieś indziej jest
lepiej, ale w naszej okolicy nie ma
ani jednego placu zabaw dla ma-
łych dzieci, który spełniałby wyma-
gane standardy – żalą się rodzice.

– Chciałbym zgłosić do progra-
mu „Bieluś” plac zabaw pomię-
dzy blokami Szegedyńska 12
a Wrzeciono 46. Plac jest w kiep-
skim stanie, brak mu przede
wszystkim tak podstawowej rze-
czy jak ogrodzenie. Najbliższe
dwie ławki często służą głównie
do libacji alkoholowych, w czasie
których uczestnicy sikają na za-
bawki i drzewa stojące na placu,
bo ich umysł już nie kontroluje
rzeczywistości, albo to po prostu
taka mentalność. Dzwoniłem kie-
dyś do straży miejskiej z prośbą
o interwencję, trzy lub czterokrot-
nie w odstępach półgodzinnych,
latem około godz. 18.00, ponie-
waż na placu bawią się dzieci,
a obok pije się wódkę, ale straż
pojawiła się po trzech godzi-
nach… Przestałem dzwonić
od tamtej pory. Ludzie naokoło
nie przejmują się takimi rzecza-
mi, bo już w to wsiąkli i przyzwy-
czaili się. Proszę o jakiś ruch w tej
sprawie – pisze do nas pan Piotr.

– Program „Bieluś” nie został
jeszcze zakończony. W przyszłym
roku mamy fundusze na odremon-
towanie również tych placów. W su-
mie aż dwunastu – obiecuje wice-
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Realne?
Na modernizację trzech wymie-

nionych wcześniej placów dzielni-
ca wydała nieco ponad 600 tys. zł.
W przyszłym roku wybudowane
bądź zmodernizowane zostaną ta-
kże te na osiedlach Chomiczówka
i Przedwiośnie, przy ul. Lindego,
Wrzeciono, parku Młocińskim,
Pruszyńskiego, Tołstoja i Skalb-
mierskiej.

mac

26 października od 14.30 przez
dwie godziny będzie trwał charyta-
tywny bal kostiumowy dla dzieci.
Prowadzona będzie zbiórka na za-
kup nowej konsolety emisyjnej dla
Radia Warszawa – pieniądze z bi-
letów wstępu na bal (opłata dobro-
wolna) pójdą właśnie na ten cel.

A sam bal to kolejna impreza
tematyczna w Dobrym Miejscu:
bawiły się już tutaj przecież anio-

ły, teraz przyszła pora na świę-
tych. Zabawę poprowadzą akto-
rzy Teatru Jumaja i połączą tańce
z elementami edukacji chrześci-
jańskiej mówiącej, w sposób przy-
stępny i dostosowany do wieku
uczestników, o świętych w Niebie.

Dobre Miejsce, wejście A, Sala
Czerwona, ul. Dewajtis 3,
www.dobremiejsce.org

(red)

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

Wielki bal na Dewajtis
� Jeśli masz nie więcej niż dziewięć lat, lubisz
przebieranki a przy okazji chcesz wesprzeć szczytny cel
– Dobre Miejsce zaprasza!

Takie mamy place zabaw
� W ubiegłym roku Bielany z pompą propagowały program „Bieluś”, zakładający
metamorfozę istniejących w dzielnicy placów zabaw. Bieluś nie zajrzał jednak
na wszystkie podwórka, a te w okolicach ulic Wrzeciono i Nocznickiego z pewnością
ominął szerokim łukiem.

Program:
• zabawa taneczna – „Dla każdego świętego małego i dużego”
• konkursy nawiązujące do tematyki balu
• quiz wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, którym

opiekuje się św. Krzysztof
• animacje teatralne
• konkurencje sprawnościowe
• konkursy rodzinne – o rodzicielskiej miłości i miłych uczuciach,

nad którymi czuwa św. Walenty
• warsztaty robienia zwierzątek z balonów pod patronatem

św. Franciszka
• konkurs na najlepsze przebranie za świętego.

Perskie opowieści
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Jak dowiedzieliśmy się w urzę-
dzie dzielnicy, pawilon rzeczywi-
ście ma być sprzedany przez mia-
sto.

Na razie nie zawiadomiono
o tym głównego zainteresowane-
go – Poczty Polskiej. Co więcej,
spółka nie chce się nigdzie prze-
nosić.

– Nie otrzymaliśmy takiej infor-
macji i nie planujemy przepro-
wadzki tej nowoczesnej, urządzo-
nej według nowego modelu sieci
placówki pocztowej nr 82
przy ul. Żeromskiego 17 A.
Klienci tej placówki mogą tam
w przyjaznej atmosferze skorzy-
stać z usług pocztowych. Czeka
tam również na nich samoobsłu-
gowa Strefa 24, w której przez ca-

łą dobę klient może nadać i ode-
brać przesyłki, uzyskać informa-
cje o aktualnym statusie przesyłki
oraz sprawdzić cenniki usług
pocztowych. Postaramy się za-
dbać o to, aby nawet w przypadku
zmiany właściciela pawilonu, pla-
cówka została w dotychczasowym
miejscu – informuje Żaneta Czy-
żniewska z biura prasowego Pocz-
ty Polskiej.

Chętnych brak
Przez najbliższe miesiące sytu-

acja się nie zmieni. Przetarg
na sprzedaż tej nieruchomości
odbył się 1 października, jednak
nie zgłosił się żaden zaintereso-
wany. Cena wywoławcza wynosi
ponad 11,5 mln zł.

Wynajmie czy nie?
– Drugi przetarg jest planowany

na przełomie 2014/15 roku. W ra-
zie sprzedaży nieruchomości obję-
tej umowami najmu/dzierżawy, na-
bywca wstąpi w stosunek naj-
mu/dzierżawy na miejsce miasta.
Nowy właściciel może wypowie-
dzieć umowy najmu, ale z zacho-
waniem ustawowych terminów wy-
powiedzenia oraz warunków usta-
lonych w umowach – mówi Konrad
Klimczak ze stołecznego ratusza.

Wielu mieszkańców przyzwy-
czaiło się do tej właśnie lokaliza-
cji poczty i nie wyobraża sobie
zmiany. Pytanie – czy Poczta Pol-
ska przekona do siebie nabywcę
odpowiednim czynszem.

amk

O proteście mieszkańców prze-
ciwko uruchomieniu na ul. Linde-
go linii autobusowej pisaliśmy
w grudniu ubiegłego roku. Ofi-
cjalnie Zarząd Transportu Miej-
skiego nie miał takich planów, ale
było wiadomo, że Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i parafia bł. Edwarda Detkensa
lobbowały za uruchomieniem
w rezerwacie Las Bielański linii
autobusowej, która dowoziłaby
studentów i parafian. Ostatecznie
linia nie powstała, powstały za to
stacje Veturilo i słynny już chod-
nik przez rezerwat.

A teraz, przy okazji rozbudowy
al. Reymonta, na Lindego usta-
wiono wiatę przystankową.

– Wiata nie została ustawiona
na zlecenie ZTM – mówi rzecz-
niczka Magdalena Potocka.

– Zgodnie z decyzją urzędu dziel-
nicy Bielany autobusy nie będą
kursowały ul. Lindego. Nie będą
też prowadzone prace mające
na celu rozbudowę infrastruktury
przystankowej na tej ulicy.

– Jesteśmy w trakcie wyjaśnia-
nia, jakim sposobem znalazła się
tam wiata – mówi wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. – Zgodnie
z wolą mieszkańców nie staramy
się o uruchomienie na ul. Linde-
go linii autobusowej.

Czyli firma rozbudowująca al.
Reymonta ustawiła wiatę, o którą
nikt nie prosił i która nie będzie
potrzebna. Kolejny polski ab-
surd? Na to wygląda, ale postaraj-
my się patrzeć na sprawę optymi-
stycznie: przy ul. Lindego stanęła
nowa ławka. Zadaszona.

DG

Tajemnicza wiata na Lindego
� Na ul. Lindego, tuż przy Kasprowicza, stanęła wiata
przystankowa. Czy to przygotowania do uruchomienia
linii autobusowej?

Co będzie z pocztą przy Żeromskiego?
� – Miasto chce sprzedać pawilon z pocztą przy Żeromskiego. Miejsce ma zostać
zburzone! – ta plotka jak grom z jasnego nieba uderzyła w mieszkańców Bielan. A że
w każdej plotce jest ziarno prawdy, okazało się, że coś jest na rzeczy.



tel. 502-280-720 9

Po tym jak wycofał się Kolpor-
ter, miejsce przejęła na krótko
prywatna osoba, która postanowi-
ła tam sprzedawać warzywa.
Do dziś za brudną szybą wisi cen-
nik sprzed półtora roku. Marchew
kosztowała tam 1,50 zł, kilogram
cebuli 2 zł. Tylko warzyw dawno
już nie ma, została pusta butelka,
szmata i chyba kawałek gazety.

– Nie wiem, po co ktoś chciał
sprzedawać warzywa w budce
przy ulicy, skoro niewiele po-
nad 100 metrów dalej na Wolu-
menie jest mnóstwo stoisk z wa-
rzywami, gdzie wszystko jest świe-
że, a ceny konkurencyjne. Nic
dziwnego, że to upadło. Co dalej
z tą budką? Stoi w tak ruchliwym
miejscu i sobie niszczeje. Żule już
wpadły na pomysł, jak ją wykorzy-
stywać. Nie wiem, po co zamonto-
wano tam metalowe półki, ale te-
raz można na nich postawić alko-
hol i pod dachem jeszcze załatwić
potrzebę – denerwuje się pan
Waldemar.

Denerwuje go bezczynność
urzędników.

– Byłem w urzędzie dzielnicy,
jeździłem do nadzoru budowlane-

go i wszędzie słyszałem, że spra-
wa nie leży w ich kompetencjach.
Urzędnicy wręcz nakłaniali mnie,
żebym sam tworzył jakieś pisma,
obserwował teren. Straż miejska
też umywa ręce, wolą pogonić
babcię ze szczypiorkiem – dener-
wuje się.

Sprawę wyjaśnia rzecznik urzę-
du dzielnicy Tadeusz Olechowski.
– W sprawie budki przy ul. Ka-
sprowicza otrzymałem informację
z Zarządu Dróg Miejskich, że nie
ma żadnych planów likwidacji te-
go miejsca. Napisali: „Lokalizacja
budki nie koliduje z naszymi za-
daniami w pasie drogowym” – in-
formuje rzecznik.

To jest rzeczywiście wystarczający
powód, by nie zajmować się dalej
sprawą i pozostawić pomarańczowe
straszydło na swoim miejscu. Skoro

nie koliduje, to znaczy, że urzędni-
kom nie przeszkadza. A mieszkańcy
niech znajdą sobie inny temat!

mac

Budka-widmo na Kasprowicza
� Przy Kasprowicza stoi pomarańczowa budka, w której kiedyś sprzedawano gazety,
a później marchew, cebulę i inne specjały. Od półtora roku stoi pusta. – Widzę ją
z okna. Został taki szkielet i nikt się nim nie interesuje – zwraca uwagę Waldemar
Domżalski, mieszkaniec jednego z pobliskich bloków.

Zielone Mazowsze chce,
by 50% Serka pozostało terenem
zielonym, ze szpalerami drzew
uzupełnionymi krzewami i ogro-
dami na dachach nowych budyn-
ków. W nowych zabudowaniach
znalazłoby się m.in. centrum ak-
tywności lokalnej z salą widowi-
skową, pełniące także funkcję
centrum edukacji ekologicznej.

– Dojazd autobusów nie musi
odbywać się po dodatkowej jezdni,
może to być strefa piesza z dopusz-
czonym wjazdem jedynie dla auto-
busów (ang. shared space) – pisze
Zielone Mazowsze. – Rozwiązania
tego typu występują powszechnie
w miastach Europy Zachodniej.

Tuż przy budynku stacji metra
powstałby zadaszony i monitoro-
wany parking na ponad 300 rowe-
rów. Byłaby to zachęta dla miesz-
kańców osiedli Piaski i Ruda
do dojeżdżania na Słodowiec ro-
werem i zostawiania go w bez-
piecznym miejscu przed przesiad-
ką do metra.

Na okolicznych ulicach ruch sa-
mochodów byłby uspokojony dzięki
zastosowaniu wąskich pasów ruchu,
wyniesionych skrzyżowań i przejść
dla pieszych oraz przystanków pół-
wyspowych (podobnych do przy-
stanków tramwajowych na Kawę-
czyńskiej). Marymoncka i Żerom-

skiego zostałyby w pobliżu Słodow-
ca zwężone, przybyłoby przejść dla
pieszych. Ekolodzy powołują się tu
na Strategię Rozwoju Systemu
Transportowego Warszawy do ro-
ku 2015, która zakłada m.in. pro-
mowanie transportu miejskiego
kosztem samochodów i usprawnia-
nie węzłów przesiadkowych.

Przestrzeń na Słodowcu byłaby
wysokiej jakości: z porządnymi
chodnikami (bez kostki bauma),

z lokalami usługowymi w parte-
rach budynków i dużą ilością zie-
leni. Czy taka wizja przypadnie
do gustu mieszkańcom, zgłaszają-
cym swoje uwagi do planu Serka?

DG

Zielone Mazowsze…

…też ma pomysł na Serek
� Najbardziej znana organizacja ekologiczna
w Warszawie złożyła swoje wnioski do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Serka Bielańskiego.
Jak wyglądałby, gdyby decyzja zależała od ekologów? Co dalej

z tą budką? Stoi w tak
ruchliwym miejscu i sobie
niszczeje. Żule już wpadły
na pomysł, jak ją
wykorzystywać – mówi
czytelnik.

Tuż przy budynku
stacji metra powstałby
zadaszony
i monitorowany parking
na ponad 300 rowerów.
Byłaby to zachęta dla
mieszkańców osiedli
Piaski i Ruda
do dojeżdżania
na Słodowiec rowerem
i zostawiania go
w bezpiecznym miejscu
przed przesiadką
do metra.

reklama w „Echu”



NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

NAUKA
·Angielski 602-497-977

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·CZYSZCZENIE RAJNBOWEM DYWANÓW,
TAPICERKI DEZYNFEKCJA 605 – 325-849
·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
·Hydraulik 507-020-870

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

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·Tapetowanie Malowanie Remonty 514-062-446
www.pwdekor.pl

FINANSE
·ALE SZYBKA GOTÓWKA DO 25.000 ZŁ!!!
SPRAWDŹ TEL.508-427-938

·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYS. TEL. 506-434-416
·BRAKUJE CI GOTÓWKI? ZADZWOŃ PO
SZYBKĄ POŻYCZKĘ TEL. 506 – 434-416
·DOJAZD DO KLIENTA! POŻYCZKA DO 25.000
ZŁ! TEL. 506-434-416
·EKSPRES GOTÓWKOWY! POŻYCZYMY DO
25.000 ZŁ! TEL. 506-434- 416
·SZYBKA POŻYCZKA, DECYZJA NAWET W 24
GODZINY – ZADZWOŃ TEL. 508-427-938

ZDROWIE I URODA

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

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń

550044--449988--448888!!

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·W okolicy AWF zagubiono legitymację
studencką (AWF) o nr albumu 59409. Proszę
o kontakt 509-354-265
·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

·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, orzełki, szable, bagnety, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIE DROBNE 
NADASZ NA STRONIE 

WWW.ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010



Szko ła jest do brze wy po sa żo na
w in fra struk tu rę spor to wą. Obok
są na wet kor ty te ni so we, co jest
rzad ko ścią na te re nie pla ców ki
oświa to wej. Kor ty, z któ rych
oprócz mło dzie ży od płat nie ko -
rzy sta ją miesz kań cy.

– Ale te go ba se nu szko da
– uwa ża Zyg munt Mo raw ski,
prze wod ni czą cy Sa mo rzą du
Miesz kań ców Waw rzy sze wa. Pi sał
pe ty cje, za wia da miał me dia, in ter -
we nio wał. Przez la ta nikt jed nak
tym się nie za in te re so wał. – Wy -
ko pa no niec kę ba se nu, przy go to -
wa no szat nie, uzdat niacz wo dy.
A na ścia ny, su fit i ge ne ral nie po -
sta wie nie bu dyn ku za bra kło pie -
nię dzy, cho ciaż by ły już bel ki stro -
po we i no śne. Po nie dłu gim cza sie
niec kę za sy pa no. Ma te ria ły wy -
wie zio no do za kła du, któ ry miał
bu do wać ten ba sen. Mó wio no, że
wo kół pa nu je wil goć przez Sta wy
Bru st ma na, więc ścia ny prę dzej

czy póź niej by po pę ka ły. To buj da.
Mia łem ró żne po my sły, jak wy ko -

rzy stać to miej sce. Na przy kład
przy da ło by się bo isko wie lo funk -
cyj ne, ta ki choć by or lik. Ale nie!
W cza sach, kie dy miał po wstać
ba sen de cy do wał urząd Żo li bo rza,
bo wte dy in ny był po dział ad mi ni -
stra cyj ny. Ale mo że te raz coś by
się ru szy ło? Na praw dę szko da
– mó wi prze wod ni czą cy.

Do dat ko wo cie ka we, że dy rek -
cja szko ły zgło si ła pro jekt bu do wy
bo isk do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go. Zo stał jed nak od rzu co ny z po -

wo dów for mal nych, po nie waż
trzech uczniów pod pi sa nych
pod wnio skiem do je żdża z Ło -
mia nek, co ozna cza, że nie są
„z re jo nu”.

Dziel ni ca do te ma tu chce wró -
cić, ale bez za ku sów na pły wal nię.

– Pla nu je my bu do wę bo isk
spor to wych na te re nie szko ły. Do -
pie ro w la tach 2017 i 2018 – in for -
mu je Ta de usz Ole chow ski, rzecz -
nik urzę du.
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Basen zasypany od pół wieku
� Na terenie Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Tołstoja 2 nad Stawami Brustmana
wykopano kiedyś basen. Miał służyć uczniom, ale nie służy nikomu. Niecka szybko
została zasypana, a nad nią wyrosły mury Szkoły Podstawowej nr 223.

Basenu
szkoda – uważa Zygmunt
Morawski. Pisał petycje,
zawiadamiał media,
interweniował. Przez lata
nikt jednak tym się nie
zainteresował.

Więk szość uczest ni ków fe sty nu
przy je cha ła na po la nę przy ul. De -
waj tis sa mo cho da mi, któ re zo sta wi -
ła na tra wie po środ ku re zer wa tu
przy ro dy. Nie któ rzy do sta li man da ty
od stra ży miej skiej, więk szość jed -
nak ewa ku owa ła się na z gó ry opa -
trzo ne po zy cje i po zo sta ła bez kar na.

– Dla cze go or ga ni za to rzy nie
zwró ci li się z ape lem do kie row ców?
– py ta Mar ta Rosz czyk na stro nie
Zie lo ne go Ma zow sza. – Prze cież ich
ma so wy przy jazd, zna ny od co naj -
mniej 10 lat, był ła twy do prze wi dze -

nia. Dla cze go nie prze ko na no ich,
że ura du ją św. Fran cisz ka przy by wa -
jąc do te go wy jąt ko we go la su bez sa -
mo cho du. Lub cho ciaż zo sta wia jąc
go po za la sem.

No cóż, Fran ci szek Fran cisz -
kiem, eko lo gia eko lo gią, ale wy -
go da jest naj wa żniej sza. Oka zu je
się, że spa cer przez las lub prze je -
cha nie ki lo me tra ro we rem nie są
tak faj ne, jak udział w fe sty nie,
na któ ry do je cha ło się w wy god -
nym fo te lu.

DG

Migawki z okolicy

Pośmiewisko ekologii
� Ekolodzy zwracają uwagę, że z katolickiego patrona
ekologii zrobiono pośmiewisko. Chodzi o Dzień św.
Franciszka i Lasu Bielańskiego.
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