
Stowarzyszenie o spotkanie za-
biegało od dawna. Pani prezydent
omijała jednak protestujących sze-
rokim łukiem. Nawet na spotkanie
dotyczące bezpieczeństwa w dziel-
nicy dotarł jedynie jej zastępca Ja-
cek Wojciechowicz, mimo że na te-

go rodzaju zgromadzeniach zwykle
się pojawiała. „Czyste Radiowo”
sprytnie pojawiło się jednak pod-
czas debaty na Bemowie i pani pre-
zydent obiecała spotkanie. Miało
odbyć się w ratuszu przy placu Ban-

kowym, ale w ostatniej chwili prze-
niesiono je do jednego z pomiesz-
czeń przy stacji metra Młociny.

Trwało dwie i pół godziny
i miało charakter zamknięty.
W opinii mieszkańców Bielan nie
przyniosło niczego konkretnego.
– Przez rok nie mogła z nami się
spotkać, a robi to na trzy tygodnie
przed wyborami – zaznaczali nie-
zadowoleni.

Jeszcze w trakcie spotkanie
opuściła wzburzona Iwona Walen-
tynowicz, kandydująca do rady
dzielnicy z listy SLD. – Niczego
nie ustalono. Usłyszeliśmy tylko:
„Podebatujmy razem z mieszkań-
cami. Może wy zaproponujecie, co
można zrobić”. Czujemy się obra-
żeni, że od nas oczekuje się zała-
twienia sprawy odpadów. Jeżeli
nie padną konkretne propozycje,
to nie mamy o czym rozmawiać.
Pani prezydent nie ma nic do za-
oferowania. Chciałaby się pospo-
tykać, porozmawiać i w zasadzie
na tym sprawę zakończyć – mówi-
ła członkini stowarzyszenia.

– Domagaliśmy się bardzo kon-
kretnych decyzji, konkretnych dat,
a nie dostaliśmy nic. Jeszcze
w trakcie trwania zgromadzenia
dostawaliśmy sms-y od dziecia-
ków, że znowu bardzo śmierdzi.
My już nie chcemy rozmawiać i się
zastanawiać, tylko oczekujemy, że
spełni się nasze oczekiwania – mó-
wił z kolei Bogdan Bajak, również
ze stowarzyszenia. – Po roku spo-
dziewałam się konkretów. To pró-
ba wyciszenia przedwyborczego,
żebyśmy nie protestowali – stwier-
dziła inna przedstawicielka „Czy-
stego Radiowa”.

Zdaniem Hanny Gronkiewicz-
-Waltz spotkanie było konkretne,
owocne, a więc wyglądało zupeł-
nie inaczej niż w oczach protestu-
jących. – Przedstawiliśmy pomysł
powstania Komitetu Sterującego
Rady Społecznej pod kierownic-
twem wiceprezydenta Jacka Woj-
ciechowicza. Takiej samej, jaka
rozwiązywała swego czasu proble-
my na Białołęce. Chcemy pomóc.
Na pewno zakład w Radiowie nie

będzie rozbudowywany, a zbyt
wysokie pryzmy na terenie zakła-
du zostaną pomniejszone – mówi-
ła prezydent miasta.

– Obiecaliśmy, że wyjdziemy
naprzeciw mieszkańcom. Zdaje-
my sobie sprawę, że współżycie
z nami nie jest lekkie. Będziemy
pracowali nad wprowadzeniem
rozwiązań – stwierdził ogólnikowo
prezes MPO Krzysztof Bałanda.

MPO po cichu robi swoje
No i MPO… wyszło naprzeciw.

Pryzm co prawda już nie podnosi,
ale zamierza je… poszerzać, co
mieszkańcy przeczytali w dokumen-
tach spółki na jej stronie interneto-
wej. „Czyste Radiowo” napisało
odezwę: „Myślałeś, że MPO będzie
ograniczać smród? Spotkanie
po roku z prezydent Hanną Gron-
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Łomianek iBielan

Prezes MPO
oszukuje mieszkańców
i władze dzielnicy. Co in-
nego deklaruje na spo-
tkaniach, a co innego ro-
bi. Obecnie planuje
powiększyć
kompostownię o 45% –
mówi wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk.

� Prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz w końcu spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia „Czyste Radiowo”, żeby porozmawiać
o smrodzie z Radiowa. Niczego konkretnego nie obiecała, a w tym samym czasie MPO podjęło plany… rozbudowy kompostowni.

dokończenie na stronie 2

Pietruczuk: MPO nas oszukuje



Zestawy staną w parku Herber-
ta, parku Olszyna, obok ratusza,
przy ul. Parola na Wrzecionie i par-
ku przy Lesie Bielańskim. Ostatnie
urządzenie prawdopodobnie trafi
na polanę w Lesie Młocińskim. Ale
o co właściwie chodzi?

– Parkour to dla niektórych
sport, a dla innych po prostu sposób
poruszania się po mieście – mówią
warszawscy „traceurs”, czyli miło-
śnicy parkouru, obecnie trenujący
głównie w Alei Sportów Miejskich

na Bemowie i murkach przy Pałacu
Kultury. – Polega na pokonywaniu
stojących na drodze przeszkód
w jak najszybszy sposób i przy uży-
ciu jak najmniejszej siły. Chodzi np.
o przeskakiwanie ławek i murków.
Natomiast freerun to sport polega-
jący na widowiskowym pokonywa-
niu przeszkód.

Największą popularnością par-
kour cieszył się ok. 10 lat temu
dzięki seriom filmowym „Yama-
kasi” i „13 Dzielnica”, których

bohaterowie ćwiczyli ten sport.
Niedawno powstał Międzynaro-
dowy Ruch Parkouru, Freerun-
ningu i Sztuki Przemieszczania,
mający nadać parkourowi ramy
organizacyjne i lobbować na rzecz
umieszczenia go w programie let-
nich igrzysk olimpijskich.

Jeśli tak się stanie, być może
przyszły mistrz olimpijski będzie
pochodzić ze Starych Bielan albo
Wrzeciona?

DG
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kiewicz-Waltz to tylko zmyłka
do ich cichego działania. Dla nasze-
go dobra, spółka rozbuduje istnieją-
cą kompostownię. Każdą z 32
pryzm wydłuża o 10 metrów!
A na dodatek dostawia kolejne
cztery boksy żelbetowe. Razem daje
to ponad 45% więcej smrodu! A to
nie koniec – komputerowy system
nadzorujący pracę pryzm ma być
przystosowany do obsługi aż 60 (!)
pryzm! Teraz są 32.

Gdyby ustawić po rozbudowie
pryzmy jedna przy drugiej, utworzy-
łyby w linii prostej połączenie od Pa-
łacu Kultury aż do Zamku Królew-
skiego! Tak wygląda prawdziwy ob-
raz hasła „Zmieniamy Warszawę”.

To są efekty działań pani prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-Waltz
i władz stolicy. Pytamy: Jakie dzie-
ci urodzą nasze córki?!” – taka jest
treść dramatycznego apelu. „Czy-
ste Radiowo” czuje się oszukane.

Miasto obiecuje, że z koń-
cem 2016 roku zamknie górę śmie-
ciową w Radiowie, a w ciągu kilku
lat zniknie także kompostownia.
Mieszkańcy nie chcą czekać, bo
śmierdzi im teraz i chcieliby rady-

kalnych, szybkich decyzji. – Bę-
dziemy tak spotykać się w nieskoń-
czoność i nic z tego nie będzie wy-
nikać?! A po wyborach pewnie na-
wet tych spotkań nie będzie – mó-
wili ci, którzy półtora tygodnia
wcześniej zorganizowali marsz
protestacyjny na bielański ratusz.
Na Kasprowicza tak głośno nie by-
ło, ale też nie dostali tego, po co
tam przyszli.

Wiceburmistrz Bielan:
MPO nas oszukuje!

– Prezes MPO oszukuje miesz-
kańców i władze dzielnicy. Co in-
nego deklaruje na spotkaniach,
a co innego robi. Na stronach spół-
ki znaleźliśmy specyfikację przetar-
gową, która świadczy o planowa-
nym w najbliższym czasie powięk-
szeniu kompostowni o 45%. To jest
skandal! – grzmi wiceburmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk. – To
właśnie kompostownia śmierdzi
najbardziej, bo jest to przestarzała,
najbardziej odorowa technologia.
Mamy do czynienia z niewiarygod-
nym cynizmem zarządu MPO.

mac

dokończenie ze strony 1

Pietruczuk: MPO nas oszukuje

Będziemy Mekką parkourowców?
� Jeszcze w tym roku na terenie dzielnicy stanie sześć zestawów do ćwiczenia
parkouru i freerunu. Czy przyciągną na Bielany miłośników tych sportów?
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Urządzenia będą wyglądać niepozornie, ale pozwolą początkującym rozwinąć skrzydła
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Czy jest Pani zadowolona
z ośmiu lat swoich rządów w War-
szawie?

Miasto i spółki miejskie zainwe-
stowały w stolicy 25 mld zł. Do tego
trzeba doliczyć 9 mld, które zainwe-
stował rząd. W porównaniu z wcze-
śniejszymi latami, te kwoty są na-
prawdę imponujące i chyba zdecy-
dowana większość mieszkańców to
odczuła. Kiedy zostałam prezyden-
tem, musiałam ratować po po-
przednikach zrealizowanie takich
inwestycji, jak oczyszczalnia ścieków
Czajka i spalarnia na jej terenie,
a także most Skłodowskiej-Curie.
Udało się i dzięki temu Warszawa
nie musi płacić ogromnych kar
a mieszkańcy Białołęki nie stoją
w gigantycznych korkach. Zbudo-
waliśmy lub zmodernizowaliśmy
wiele dróg. Budujemy nowe linie
tramwajowe. W grudniu otwieramy
centralny odcinek II linii metra. To
skok cywilizacyjny dla miasta.

Wspomniała Pani o kwotach za-
inwestowanych w Warszawie. Wielu
specjalistów zarzuca władzom mia-
sta, że nasze metro należy do naj-
droższych w Europie i że za te same
pieniądze można było zrobić znacz-
nie więcej.

Gdyby tak było, to Unia Europej-
ska nie dałaby na ten cel pieniędzy.
Nasz wniosek o dofinansowanie
przeszedł w Europie przez niejeden
zespół sprawdzający jego zasadność,
także pod kątem kosztów, a te wy-
nikają z warunków geologicznych
a także zaprojektowania m.in.
dwóch bardzo dużych stacji prze-

siadkowych – Stadion i Świętokrzy-
ska. Nasze metro jest tańsze niż
w Paryżu czy Marsylii.

Inny zarzut dość często podno-
szony to kwestia kolejności inwesto-
wania. Metro jest inwestycją „wysy-
sającą” budżet miasta bardzo do-
tkliwie. Wielu specjalistów twierdzi,
że znacznie lepszy efekt osiągnęli-
byśmy za mniejsze pieniądze i szyb-
ciej, gdybyśmy w pierwszej kolejno-
ści postawili na rozwój Szybkiej
Kolei Miejskiej. Na istniejących
w Warszawie torach kolejowych,
w dużej mierze słabo używanych,
można stworzyć jeden z najlepszych
w Europie systemów naziemnej ko-
lei. Mało które miasto ma obwodni-
cę kolejową. My mamy ją od czasów
carskich i wciąż jej nie używamy!

Najbardziej rozwinięte miasta or-
ganizują swój system komunikacyj-
ny zarówno w oparciu o metro, jak
i kolej. W swoim pierwszym progra-
mie zapowiedziałam realizację ta-
kiego właśnie planu. Ale każdy
środek transportu odgrywa swoją,
ważną rolę w całym systemie.
Metro budujemy w rejonach naj-
silniej zurbanizowanych i pozba-
wionych silnego, wydajnego
transportu szynowego – dzięki te-
mu przewozi ono już dzisiaj pół
miliona pasażerów dziennie. Tory
kolejowe są znacznie bardziej od-
dalone od osiedli, przez co popu-
larność SKM jest niższa. Nie-
mniej jednak nie oznacza to, że
rezygnujemy z jej rozwoju.
Na początku mojej kadencji była
jedna linia, dziś są cztery. Kupili-
śmy 28 nowych wagonów. Kolej
w końcu zaczęła odgrywać ważną
rolę w transporcie.

To mało. Częstotliwość pociągów
wciąż jest niesatysfakcjonująca.

Pamiętajmy, że linie kolejowe
mają swoje ograniczenia. W wielu
przypadkach nie możemy zwięk-
szać częstotliwości z uwagi na prze-
ciążenia linii. Wynika to z koniecz-
ności dzielenia torów, pomiędzy
pociągi regionalne, dalekobieżne
i towarowe.

Dodatkowo mamy ograniczenia
wynikające z kolizji z drogami
– na przykład dopóki na linii otwoc-
kiej nie zostaną zbudowane tunele,
to pociągi nie mogą jeździć częściej,
bo faktycznie podzieliłyby dzielnicę
Wawer na dwie części. Z kolei na li-
nii legionowskiej nie ma już żad-
nych ograniczeń, bo zostały ostatnio
wybudowane wiadukty. Teraz chce-
my zająć się liniami obwodowymi
na granicy Woli i Bemowa oraz
w centrum Woli, które nie są wyko-
rzystywane prawie wcale.

Na Woli i Bemowie będziemy bu-
dować metro – analizy komunika-
cyjne i doświadczenia innych
państw UE przemawiają na korzyść
metra, głównie z uwagi na szybkie
połączenie z centrum miasta. Ale
w tym samym czasie chcemy wspól-
nie z PKP PLK nie tylko zrealizo-
wać nowe przystanki, ale również
dobrze je połączyć z planowaną sie-
cią metra. Gotowy jest już projekt
listu intencyjnego w tych sprawach.
Do tego dochodzi planowany zakup
nowego taboru kolejowego.

Zmieńmy temat. Kampania wy-
borcza przebiega pod znakiem nie-
rozwiązanego problemu śmieciowe-
go. MPO i inne firmy słabo radzą
sobie z wywożeniem odpadów.
Mieszkańcy mają mnóstwo uwag
i pretensji, a wysypisko w Radiowie,
które miało być likwidowane, znów
jest używane ponadnormatywnie
i śmierdzi na całą okolicę, zaś wła-

dze miasta zbywają mieszkańców
– taka jest opinia na Bemowie i Bie-
lanach.

Na początku mieliśmy 400 inter-
wencji dziennie, dziś już tylko nie-
całe 50. Wprowadzenie ustawy to
jest ogromna zmiana i za wcześnie
jest na całościową ocenę. Początek
był bardzo trudny i nadal nie jest ła-
two, ale zarówno my, jak i firmy po-
dejmują mnóstwo działań, żeby po-
prawić jakość i terminowość odbio-
ru odpadów. Mieszkańcy muszą
wszelkie uwagi zgłaszać, dzięki te-
mu możemy na bieżąco reagować.

A Radiowo?
Jestem po rozmowach z mini-

strem środowiska. W ciągu trzech
do pięciu lat zostanie rozbudowana
spalarnia na Targówku. Obecnie
jest ona wniesiona do majątku
MPO i przedsiębiorstwo to ma ją
rozbudować za pieniądze z UE. Za-
nim to nastąpi będziemy zmniejszali
uciążliwość wysypiska w Radiowie.
MPO kupiło teren w gminie Zie-
lonka i tam mam zamiar zorganizo-
wać wysypisko.

Nie ma jeszcze pozwolenia na bu-
dowę tego wysypiska. Mogą minąć
kolejne lata, zanim ono powstanie.

Jest już decyzja środowiskowa,
a proszę mi wierzyć, że uzyskanie jej
jest znacznie trudniejsze, niż samo
pozwolenie na budowę. Oczywiście
liczymy się z opóźnieniami i dlatego
rozważamy inne warianty.

Jakie?

Prowadzimy rozmowy w sprawie
przyjęcia części warszawskich odpa-
dów przez inne wysypiska. Zgodnie
z umową z mieszkańcami, pod ko-
niec roku przedstawimy mieszkań-
com Bielan „mapę drogową” z kon-
kretnymi terminami działań, jakie
będą podjęte w sprawie zmniejsza-
nia uciążliwości i docelowo za-
mknięcia wysypiska w Radiowie.

Co z przeciwdziałaniem konse-
kwencjom dekretu Bieruta? Czy
miasto nadal będzie bezradne wo-
bec roszczeń?

Już w 2013 roku złożyliśmy w Sej-
mie projekt specjalnej ustawy, która
rozwiązałaby ten problem całościo-
wo. Jednak koszty jej przyjęcia mo-
głyby kosztować Skarb Państwa na-
wet 27 mld zł, więc póki co nie ma
zgody ministra finansów na nowe
przepisy. Musimy więc działać ina-
czej. Przygotowaliśmy propozycje
zmian w ustawie o gospodarce nie-
ruchomościami. Po pierwsze chce-
my mieć prawo pierwokupu rosz-
czeń, a po drugie wprowadzić kilka
przepisów, które uniemożliwiałyby
wchodzenie w prawa właściciela,
który od dawna nie żyje. Udało nam
się też uzyskać 600 mln zł z krajowe-
go funduszu reprywatyzacyjnego
(po 200 mln na rok począwszy
od 2014), z którego Warszawa nie
mogła wcześniej korzystać.

Proszę w skrócie powiedzieć coś
o planach na najbliższe cztery lata?

Zależy mi na tym, aby jakość ży-
cia w Warszawie podnosiła się dalej
w tak szybkim tempie, dlatego pla-
ny na kolejną kadencję są bardzo
ambitne. Kontynuujemy budowę
metra. Zbudujemy obwodnicę śród-
miejską, oddamy 2500 miejsc
w żłobkach, 4500 w przedszko-
lach, 7000 w szkołach. Zbudujemy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Szpi-
tale Wolski, Bielański i Praski zosta-
ną gruntownie zmodernizowane.
Powstanie 200 km nowych ścieżek
rowerowych, wydamy 3 mld zł
na tabor komunikacji miejskiej,
TBS-y zbudują na działkach miej-
skich 1100 nowych mieszkań na wy-
najem dla osób bez zdolności kre-
dytowej, zajmą się też rewitalizacją
starych kamienic.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W Warszawie trwa skok cywilizacyjny
� Rozmowa z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Metro budujemy w rejonach najsilniej zurbanizowanych i pozba-
wionych silnego, wydajnego transportu szynowego.
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Od początku października za-
mknięty jest kolejny odcinek tej
bardzo ruchliwej ulicy. Zwężona
jest praktycznie cała droga –

od Trasy Mostu Północnego

do Trasy Armii Krajowej. Można
jeździć tylko zachodnią stroną jezd-
ni. A to prawie cztery kilometry.

– Takich korków jeszcze nie by-
ło! To chyba nie jest najlepiej

przygotowane – mówi i tak bar-
dzo delikatnie starszy pan. Deli-
katnie nie wypowiadają się rów-
nież kierowcy. Dla każdego
za kółkiem ten odcinek to praw-
dziwa gehenna.

Kłopoty związane są z budową
kolektora burakowskiego-bis,
który musi powstać, bo wybudo-
wany jeszcze w latach 60. ubiegłe-
go stulecia system rur jest bardzo
przeciążony. Ma odprowadzać
w przyszłości ścieki z lewobrze-
żnej Warszawy do oczyszczalni
Czajka.

– Trwa budowa kolektora
pod wschodnią częścią Mary-

monckiej. W przyszłym roku ro-
boty zostaną przeniesione
pod jezdnię zachodnią. Wtedy bę-
dą budowane połączenia ze sta-
rym kolektorem – informuje biu-
ro prasowe miejskiego ratusza.
MPWiK wykonuje w tym miejscu
prace za blisko 200 mln zł. Jesz-
cze do połowy 2016 roku Mary-
moncka będzie zwężona w rejo-
nie Serka Bielańskiego, od ul. Że-

romskiego do Sacharowa. Wszę-
dzie wykopy, piach, „wilcze doły”.

– Ta budowa jest bardzo potrzeb-
na. To element największego pro-
ekologicznego projektu w naszej
części Europy o całkowitej warto-
ści 5 mld zł – tłumaczy prezydent
miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Niemniej jednak ludzie są niezado-
woleni. Pan Krzysztof, od lat poru-
szający się o kulach, pomstuje na po-
tęgę. – Ja nie prowadzę samochodu,
ale nawet tramwajem nie można po-
jechać. Raz są, raz ich nie ma.

Korków nie ma praktycznie je-
dynie w nocy.

mac

Marymoncka wąska… jeszcze dwa lata
� Zaczęła się jesień i zaczęły się schody. Utrudnienia na Marymonckiej stały się poważnym utrapieniem, a termin
zakończenia prac – połowa 2016 r. – nie pozostawia złudzeń co do szybkiej poprawy.

– To koniec trwającej kilka ty-
godni przeprowadzki urzędu
dzielnicy do nowego ratusza –
mówił ówczesny burmistrz Zbi-

gniew Dubiel podczas otwarcia
budynku. To był także koniec
wieloletniego tułania się miesz-
kańców po całych Bielanach, bo
poszczególne wydziały urzędu
dzielnicy mieściły się w dziesię-
ciu (!) różnych lokalizacjach.

I tak już od pięciu lat bielań-
czycy mogą korzystać z dwóch
sal WOM, urzędu stanu cywilne-
go, sali widowiskowej i punktu
paszportowego (ten akurat za-
gościł tu pod koniec 2012 roku)
w jednym miejscu. Wydano 73
miliony złotych. Warto było?
Czekamy na opinie – ot, tak –
przy małym jubileuszu…

(red)

Stuknęło mu 5 lat!
� 23 października 2009 roku, po dwóch latach
budowy, otwarto nowy bielański ratusz.

źródło:w
w

w.bielany.w
aw.pl
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Po trwającej od ubiegłego roku
przebudowie północny odcinek
al. Reymonta zyskał drugą jezd-
nię i drogę rowerową oraz został
przedłużony do skrzyżowania
z Kasprowicza. Po co? Było to
w planach od dawna, by powstał
ciąg komunikacyjny z Wawrzysze-
wa poprzez al. Reymonta, Po-
wstańców Śląskich i Dźwigową aż
do Włoch. Nie zmieniła tych pla-
nów budowa stacji metra Waw-

rzyszew, ani nowa strategia trans-
portowa Warszawy, zgodnie
z którą ruch samochodowy
w mieście powinien być ograni-
czany.

Tymczasem ruch samochodów
w al. Reymonta pierwszego dnia
po otwarciu należy określić raczej
jako „niczym nieskrępowany”: kie-
rowcy pędzili od Żeromskiego
do Kasprowicza na złamanie kar-
ku, ignorując ograniczenie pręd-

kości i przejście dla pieszych
przy Schroegera. Czy na Biela-
nach zbudowano kolejną jezdnię
o parametrach zupełnie niedosto-
sowanych do planowanej prędko-
ści ruchu? Nowa jezdnia al. Rey-
monta jest tak prosta i szeroka, że
wręcz zachęca do niebezpiecznej
jazdy.

– Będzie niebezpieczne przej-
ście – mówią seniorzy spacerujący
po wschodniej, gęsto zabudowa-
nej stronie alei. – Komuś chodzą-
cemu o lasce będzie bardzo cię-
żko przejść.

Wybudowano także drogi rowe-
rowe, które na razie nie zostały
jeszcze oficjalnie otwarte i to
na karb ostatnich poprawek mo-
żna zrzucić nieobniżone przejazdy
przez skrzyżowania, na których
można zniszczyć koła. Po zachod-
niej stronie alei z drogą rowerową
z pozoru wszystko jest w najlep-
szym porządku. Jest może niezbyt
szeroka, ale dobrze odseparowa-
na od chodnika, asfalt równiutki
i jedzie się przyjemnie… aż
do pierwszego skrzyżowania, gdzie
nagle odgina się, by zrobić miejsce
samochodom, wyjeżdżającym
z bocznej ulicy. A przecież nie ma-
ją one pierwszeństwa przed rowe-
rami jadącymi al. Reymonta. Przy-
znajmy jednak – mimo to i tak jest
nieźle, jak na warszawskie warun-
ki. A po wschodniej stronie? Nie-
stety wspólny ciąg pieszo-rowero-
wy, czyli po prostu chodnik z do-
puszczonym ruchem rowerów.

– Ulica w 100% budowa-
na od nowa, można było spokoj-
nie zrobić po obu stronach pasy
na jezdni (droga klasy zbiorczej,

więc nie byłoby problemu). A co
mamy? – pyta retorycznie inter-
nauta na profilu facebookowym
pełnomocnika prezydent Warsza-
wy d/s rowerów. – Kolejny chod-

nik dla rowerów. Kolejne wyrzu-
cenie rowerzystów z jezdni. Ko-
lejne awantury z pieszymi.

– Tutaj też będzie niebezpiecz-
nie – dodają przechodnie, drep-
czący z racji wieku drobnym kro-
kiem. – Rowerzyści pędzą zygza-
kiem między ludźmi, raz z lewa,
raz z prawa. Powinna być oddziel-
na droga i oddzielny chodnik.

Ogólne wrażenie jest niestety
przygnębiające. Między Starymi
Bielanami a Wawrzyszewem po-
wstała przelotówka Wawrzyszew-
-Włochy pośród pustynnego krajo-
brazu. Mało drzew, zero ławek, ze-
ro sklepów, restauracji czy kawiar-
ni, do których warto byłoby wyjść.
Z perspektywy niezmotoryzowane-
go można by zapomnieć o istnie-
niu tej ulicy, gdyby nie przypomi-
nający o niej hałas silników.

DG

Między
Starymi Bielanami
a Wawrzyszewem
powstała przelotówka
Wawrzyszew-Włochy
pośród pustynnego
krajobrazu. Mało drzew,
zero ławek, zero sklepów,
restauracji czy kawiarni,
do których warto byłoby
wyjść.

Aleja Reymonta otwarta
� Zakończyła się przebudowa al. Reymonta. Zyskali na tym kierowcy, ale stracili
piesi. Niestety na ulicy pojawiło się kilka niebezpiecznych miejsc.

Nowa jezdnia al. Reymonta jest tak prosta i szeroka, że wręcz
zachęca do niebezpiecznej jazdy



Potrzebujemy planu i jego konsekwentnej realizacji
�Rozmowa z Kacprem Pietrusińskim, burmistrzem Rembertowa, byłym wiceburmistrzem Bielan, kandydującym do Rady Warszawy
z ostatniego miejsca na liście PO.

Jest Pan obecnie burmistrzem
Rembertowa, a kandyduje do Rady
Warszawy z Bielan i Żoliborza...

Z Bielanami i Żoliborzem je-
stem związany niemal od urodze-
nia. Mieszkam na Rudzie, tu cho-
dziłem do szkoły podstawowej
i liceum im. Lelewela. Dwie ka-
dencje sprawowałem mandat rad-
nego, a potem przez ponad sześć
lat byłem wiceburmistrzem Bie-
lan. Na Sadach Żoliborskich
mieszka moja mama, a przy al.
Wojska Polskiego od przedwojny
mieszkali moi dziadkowie.

Jak to się więc stało, że znalazł
się Pan w Rembertowie?

Półtora roku temu w rember-
towskiej radzie dzielnicy zawiąza-
ła się nowa koalicja. Radni z PO
zaproponowali, abym kandydo-
wał na burmistrza. Zgodziłem się,
chociaż miałem mnóstwo obaw
i wątpliwości. Musiałem przeko-
nać do siebie także radnych
z SLD, Warszawskiej Wspólnoty
Samorządowej i lokalnego komi-
tetu Dla Rembertowa.

To bardzo barwna koalicja.
SLD w Radzie Warszawy jest
w opozycji, lider WWS był inicja-
torem referendum w sprawie od-
wołania Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. Jak układała się Wam
współpraca?

Koalicja rzeczywiście była bar-
dzo zróżnicowana i tym bardziej
jestem wdzięczny radnym za kre-
dyt zaufania, jakiego mi udzielili.
Od samego początku wiedzieli-
śmy, że mamy mało czasu i musi-
my ostro wziąć się do pracy, aby
pokazać efekty. Samorząd,
zwłaszcza na poziomie dzielnico-
wym, to nie jest miejsce na poli-
tyczne czy ideologiczne wojenki.
Tam trzeba solidnej, codziennej
pracy nad rozwiązywaniem pro-
blemów mieszkańców. Postawili-
śmy więc sobie jasne, sprecyzowa-
ne cele i od pierwszego dnia za-
braliśmy się do ich realizacji.
Mam wrażenie, że dobrze wyko-
rzystaliśmy te półtora roku.

Może Pan podać jakieś konkre-
ty?

Tak. Ruszyliśmy bardzo ważne
tematy, o których od wielu lat się
dużo mówiło, ale niewiele robiło.
Przejście podziemne pod ul. Cy-
rulików czy przebudowa skrzyżo-
wania ul. Chełmżyńskiej i Stra-
żackiej to dla Rembertowa na-
prawdę kluczowe tematy. Zbudo-
waliśmy piękny teren rekreacyjny
i duże boisko wielofunkcyjne
z zapleczem. Rozpoczęliśmy też
budowę pierwszego publicznego
żłobka i utworzyliśmy 120 nowych
miejsc przedszkolnych.

W takim razie dlaczego kandy-
duje Pan do Rady Warszawy za-
miast ubiegać się o fotel burmi-
strza na Bielanach?

Jak wiadomo burmistrzów
w Warszawie wybierają rady
dzielnic, więc nie da się o tę funk-
cję ubiegać w wyborach, które od-
będą się 16 listopada. Jednak
mam jeszcze inny, ważniejszy po-
wód. Jestem przekonany, że moje
doświadczenie samorządowe mo-
gę z pożytkiem dla mieszkańców
Bielan i Żoliborza wykorzystać
w radzie miasta. To tam zapadają
najważniejsze decyzje. To prze-
cież Rada Warszawy uchwala bu-
dżet stolicy, a w jego ramach bu-
dżety dzielnic. To ona decyduje
o planach miejscowych czy wielo-
letnich planach inwestycyjnych.

Wiele osób twierdzi, że Rada
Warszawy stała się maszynką
do głosowania, która bezkrytycz-
nie przyjmuje wszystkie propozy-
cje prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz.

Tak mogą mówić tylko osoby,
które nigdy nie przyglądały się
procesowi podejmowania decyzji
przez Radę Warszawy. Samo gło-
sowanie na sesji to tylko zwień-
czenie wielomiesięcznych, a cza-
sem nawet wieloletnich działań.
Prace w komisjach, klubach rad-

nych, spotkania konsultacyjne
– te procesy są bardzo rozbudo-
wane i złożone. Uczestniczyłem
w nich jako zastępca burmistrza,
a potem burmistrz. Stąd moje
przekonanie, że mogę być do-
brym radnym.

Znajomość funkcjonowania
urzędu i procedur z pewnością
jest atutem, ale do niczego się nie
przydaje, jeżeli się nie wie, co się
chce osiągnąć. Co chciałby Pan
zrobić dla Bielan i Żoliborza?

Bielany w ostatnich latach
gwałtowanie się rozwijają, głów-
nie dzięki linii metra. Podobnie
dzieje się na Żoliborzu Południo-
wym. Wyzwaniem dla samorządu
jest dostarczenie mieszkańcom
usług publicznych dobrej jakości
– transportu, miejsc w przedszko-

lach i szkołach, terenów rekre-
acyjnych czy przychodni. To wy-
maga jasnego planu i jego konse-
kwentnej realizacji. Takie właśnie
długofalowe działania programu-
je Rada Warszawy.

Obieca Pan konkretną liczbę
miejsc w żłobkach, przedszkolach
albo poda trasę nowej linii auto-
busowej?

Wiem, że w czasie kampanii
jest silna pokusa, aby tak robić.
Wielu kandydatów jej ulega. Sta-
ram się jednak trzymać zasady
wybitnego burmistrza Nowego
Jorku Rudolpha Giulaniego
– „obiecuj mniej, wywiązuj się
z nawiązką”. Obiecam więc tylko
rzetelną, codzienną pracę. Wiem,
że wtedy będą efekty.

Rozmawiał jp
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Bielany w ostatnich latach gwałtowanie się rozwijają, głównie
dzięki linii metra.
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Na potrzeby studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego urząd mia-
sta zlecił opracowanie koncepcji
przebiegu trasy tramwajowej
przez teren gminy.

W dokumentacji mówi się
o perspektywie 2030 roku. Brane
są pod uwagę dwa warianty popro-
wadzenia torów tramwajowych:
korytarzem ul. Warszawskiej
do Sadowej za 225 mln zł oraz
w ul. Kolejowej do Sadowej (to
kosztowałoby ponad 222 mln zł).

– W obu wariantach torowisko
zostałoby wydzielone na całej dłu-
gości trasy, a samochody mogłyby

wjeżdżać na nie jedynie na skrzy-
żowaniach. Tramwaje na terenie
Łomianek rozwijałyby prędkość
do 50 km/h, w niektórych miej-
scach nawet do 60 km/h. Cieka-
wostką jest fakt, że w wariancie
pierwszym na ul. Warszawskiej
jest planowane tzw. zielone toro-
wisko ze względu na mniejszą
emisję hałasu – podkreśla wice-
burmistrz Piotr Rusiecki i dodaje,
że w opracowaniu widać dokład-
nie, że „łagodniejszy” jest wariant
po Warszawskiej, ponieważ po-
prowadzenie torów ul. Kolejową
wiązałoby się z wyburzeniem 23
budynków.

SISKOM: oba warianty dobre
Specjaliści ze Stowarzyszenia In-

tegracji Stołecznej Komunikacji nie
wskazują jednoznacznie lepszego
wariantu. – Oba z punktu widzenia
możliwości wykonania, kosztów
i liczby potencjalnych pasażerów są
niemal identyczne. Wybór między
nimi będzie trudny, a o ostatecz-
nym wariancie przebiegu przesądzą
prawdopodobnie aktualnie wyko-
nywane zmiany w studium Łomia-
nek w zakresie planowania zabudo-
wy wielorodzinnej. Jeśli zabudowa
wielorodzinna będzie umieszczona
na wolnych od zabudowy terenach
przy ul. Warszawskiej, to tam powi-

nien przebiegać też tramwaj, jeśli
bliżej ul. Kolejowej, to wówczas
tramwaj również na Kolejowej –
mówi Wojciech Tumasz, członek

SISKOM.

Na razie wszystko jest w sferze
planów, ale od czegoś trzeba za-
cząć.

AS

Tramwaj do Łomianek: Warszawską czy Kolejową?
� Temat tramwaju do Łomianek wraca regularnie od lat, zwłaszcza przed każdymi kolejnymi wyborami. Budowa trasy kosztowałaby ponad 200
mln złotych, ale warto: czas przejazdu pomiędzy pętlą Sadowa a metrem Młociny wyniósłby 25 minut.

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetycz-
ne różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

7-8.XI, 10-21.XI

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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Wa riant WT1 „War szaw ska” 2030 Wa riant WT2 „Ko le jo wa” 2030

Węzeł Sadowa
Kolejowa

Miodowa

Graniczna
Armi Poznań

ICDS
Wiosenna

Wiślana
Szkoła

Leśna

Brukowa

Buraków

Wóycickiego

Dzierżoniowska

Muzealna

Prozy

Zajezdnia Żoliborz
Pstrowskiego

Młociny PT

Węzeł Sadowa

Graniczna

Prosta

Sierakowska
Wiosenna

Wiślana

Wydmowa

Brukowa

Buraków

Wóycickiego

Dzierżoniowska

Muzealna

Prozy

Zajezdnia Żoliborz
Pstrowskiego

Młociny PT
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– Za an ga żo wa ła się Pa ni
w utwo rze nie ka wiar ni Pro chow -
nia Żo li borz w par ku Że rom skie -
go. Skąd się wzię ła idea Pro chow -
ni?

– Pro chow nia Żo li borz roz po -
czę ła dzia łal ność dwa la ta te mu
w od re stau ro wa nym bu dyn ku
daw ne go schro nu ar ty le ryj skie go
i pro chow ni. Kie dy zo stał ogło -
szo ny kon kurs na jej wy dzie rża -
wie nie, po sta no wi ły śmy – ja i Ma -
rian na, mo ja cór ka – zło żyć
wspól ną ofer tę na dzia łal ność
w tym miej scu. Wy da wa ło nam
się, że ta kie po ko le nio we po łą -
cze nie sił mo że być bar dziej efek -
tyw ne. Po mysł na Pro chow nię
zro dził się z na szych ma rzeń. Mo -
je się zmie nia ły – ja ko mło da
mat ka ma rzy łam o tym, abym
mo gła w miej scu mo ich co dzien -
nych spa ce rów usiąść z ksią żką
w ręce i w spo ko ju na pić się ka wy.
Po tem, aby mo je cór ki mia ły
gdzie cho dzić np. na za ję cia mu -
zycz ne lub pla stycz ne. W koń cu
o tym, że by mło dzież bielańsko-
żoliborska nie mu sia ła szu kać
swo je go „miej sca na zie mi” gdzie
in dziej. Żo li borz spał – nie miał
żad nej ofer ty dla mło dych.

Ma rian na ma rzy ła o stwo rze niu
miej sca dla ak tyw nych lu dzi, któ -
rzy po in ten syw nej pra cy szu ka ją
roz ryw ki na od po wied nim po zio -
mie. I Pro chow nia Żo li borz, któ -
rą stwo rzy ła, jest wy jąt ko wa – do -
pa so wa na do ryt mu dnia ró żnych
od bior ców w ta ki spo sób, aby za -
peł nić ją i oży wić w ró żnych go -

dzi nach – po cząw szy od wcze sno -
ran nych, a na póź no wie czor nych
skoń czyw szy. Jest skie ro wa na
do mło dych i star szych, ale też
do ca łych ro dzin, któ re w week -
en dy spę dza ją tu wie le go dzin.
Gdzie w War sza wie znaj dzie my
dru gie ta kie miej sce – oto czo ne
zie le nią, ci che, bez piecz ne dla
dzie ci, nie kon wen cjo nal ne i nie -
zo bo wią zu ją ce?

Ale Pro chow nia Żo li borz nie
jest ca łym mo im świa tem, choć
nie ukry wam, że ją ko cham.
Po ro ku nie zwy kle in ten syw nej
wspól nej pra cy to Ma rian na pro -
wa dzi Pro chow nię, co po zwa la mi
spo koj nie za jąć się pra cą na ni wie
spo łecz nej, co od za wsze by ło mo -
ją pa sją.

– W ta kim ra zie za py tam: jak
się to za czę ło? I ja kie by ły efek ty
Pa ni dzia łań?

– W la tach 80. by łam jed ną
z ini cja to rek ru chu oby wa tel skie -
go, któ re go ce lem by ło za kła da -
nie nie za le żnych szkół spo łecz -
nych i two rze nie nie pu blicz ne go
pro gra mu na ucza nia. Efek tem

jest np. Spo łecz ne To wa rzy stwo
Oświa to we – od po nad 25 lat naj -
więk sza i naj ak tyw niej sza or ga ni -
za cja dzia ła ją ca w oświa cie nie pu -
blicz nej w Pol sce. Wśród pierw -
szych szkół spo łecz nych po dej mu -
ją cych dzia łal ność tuż po pierw -
szych wol nych wy bo rach w Pol sce
by ło I Spo łecz ne Li ceum Ogól no -
kształ cą ce „Bed nar ska” w War -
sza wie. By łam, obok tak zna nych
au to ry te tów jak prof. Kle mens
Sza niaw ski, Ma ria Ja nion, Hen -
ryk Sam so no wicz czy Zo fia Ku ra -
tow ska, sy gna ta riusz ką jej Ak tu
Za ło ży ciel skie go. Je stem ak tyw -
nym człon kiem za rzą du Sto wa -
rzy sze nia Żo li bo rzan, pre ze sem
Sto wa rzy sze nia Pro jekt Żo li borz
oraz Sto wa rzy sze nia Ma rii Ka zi -
mie ry 18/26, a ta kże człon kiem
To wa rzy stwa Przy ja ciół War sza wy
i Przy ja ciół I SLO „Bed nar ska”.
Pra cu ję też w Dziel ni co wej Ko mi -
sji Dia lo gu Spo łecz ne go oraz
Part nerstw Żo li borz Ofi cer ski
i Ma ry mont -Ka ska da. Uczest ni -
czy łam w ak cji zbie ra nia pod pi -
sów pod pe ty cją do ty czą cą bu do -
wy kład ki pie szo -ro we ro wej łą -
czą cej park Kę pa Po toc ka z te re -
na mi Pa sa Nad wi ślań skie go. Uda -
ło mi się ze wspar ciem miesz kań -
ców do pro wa dzić do re mon tu
chod ni ka przy ul. By tom skiej.
No wy chod nik przy ul. Po toc kiej,
na od cin ku od ul. Sło wac kie go
do Bie nie wic kiej, to ta kże efekt
mo ich dzia łań w tej spra wie – nie -
ste ty do re mon tu po zo stał jesz cze
frag ment po mię dzy ul. Bie nie wic -

ką a Po toc ką – ZDM obie cał do -
koń czyć re mont w tym ro ku.

Wie lo krot nie or ga ni zo wa łam
im pre zy cho in ko we, pik ni ki
ogrod ni cze oraz ko lej ne edy cje
Mię dzy na ro do we go Dnia Są sia -
da. Współ pra cu ję z Cen trum Ak -
tyw no ści Lo kal nej CAL i Q -Ru -
chem Są siedz kim.

– Li sta im po nu ją ca, ale sko ro
tak moc no an ga żu je się Pa ni
w spo łecz ność lo kal ną, cze mu ru -
sza w wo je wódz ką po li ty kę?

– My ślę, że dzię ki dzia łal no ści
w ska li mi kro na Żo li bo rzu zdo -
by łam część do świad cze nia po -
trzeb ne go do pra cy w sa mo rzą -
dzie wo je wódz kim. Mo że to na iw -
ność z mo jej stro ny, ale mam jed -
nak na dzie ję, że bę dę mo gła sku -
pić się na dzia ła niach pro spo łecz -
nych, a nie na po li ty ce. Uwa żam,
że w pra cy w sa mo rzą dzie, nie tyl -
ko wo je wódz kim, po trzeb na jest
wie dza, za pał, po zy tyw na ener gia
oraz dy na mi ka i kon se kwen cja
w dzia ła niu. Ze wszyst kich spraw
na le żą cych do za kre su dzia łań sa -
mo rzą du wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go in te re su ją mnie
w szcze gól no ści te do ty czą ce edu -
ka cji pu blicz nej, w tym szkol nic -
twa wy ższe go, kul tu ry i ochro ny
jej dóbr, kul tu ry fi zycz nej i tu ry -
sty ki oraz pro mo cji i ochro ny
zdro wia.

Dla cze go do sej mi ku? De cy zja
ma czę ścio wo zwią zek ze słu żbo -
wy mi pod ró ża mi mo je go mę ża,
któ ry prze mie rza Pol skę wzdłuż
i wszerz i du żo roz ma wia z miesz -

kań ca mi ma łych miej sco wo -
ści. I po ka żdym po wro cie sły szę
to sa mo zda nie „War sza wa to nie
ca ła Pol ska – my tu ma my ła -
twiej”. Ca ła Pol ska to bar dzo du że
wy zwa nie – za tem po sta no wi łam
po sta wić na Ma zow sze. Mo że
w przy szło ści ró żni ce w za mo żno -
ści i po zio mie bez ro bo cia mię dzy
War sza wą a in ny mi re gio na mi, np.
ra dom skim, bę dą mniej sze? Nie
ukry wam, że cho ciaż apel pre mier
Ewy Ko pacz, któ ra zwró ci ła się
do kan dy da tów do sej mi ku wo je -
wódz kie go zro bił na mnie du że
wra że nie – „Na wet je śli bę dzie cie
wy bra ni z war szaw skie go Żo li bo -
rza to pa mię taj cie, że na Ma zow -
szu są te miej sco wo ści, o to was
pro szę” – to jed nak naj bli ższa me -
mu ser cu bę dzie za wsze War sza -
wa. A zwłasz cza Żo li borz, Bie la -
ny, Be mo wo, Ocho ta, Wo la, Wło -
chy i Ur sus – dziel ni ce, któ re
obej mu je okręg nr 2, z któ re go
kan dy du ję ja ko bez par tyj na, choć
z li sty Plat for my Oby wa tel skiej.
Jak w zna nej pio sen ce o War sza -
wie do słów Je rze go Fi cow skie go
śpie wa nej przez Ma zow sze. Tro -
chę to ta ka PRL -owska pio sen ka.
Ale ja ka ślicz na! Za cy to wać? Pro -
szę: „Cho ciaż tyle w świe cie miast,
wię cej niż na nie bie gwiazd, tu
naj pięk niej pły nie czas, naj bli ższa
ser cu jest War sza wa”.

Roz ma wiał (wt)

Warszawa to nie cała Polska
� Rozmowa z Jolantą Zjawińską, kandydatką do sejmiku województwa mazowieckiego.







Od bę dą się 17 li sto pa da, po czą -
tek o godz. 14.00. W pro gra mie
m.in. kon kur sy i za ba wy dla dzie -
ci, w tym z uży ciem kon sol Xbox
oraz Wii, pa tro lo wy bieg po Me -
dia te ce „Przy ja cie le ksią żki”, po -
kaz gier bi tew nych oraz spek takl
„Kwo ka” w wy ko na niu te atru
„Zło ty du kat”. Spek takl ma for -
mu łę otwar tą, dzie ci i ich ro dzi ce
bę dą mo gli wziąć ak tyw ny udział
w przed sta wie niu. Na to miast

o 19.00 – kon cert Zbi gnie wa Wo -
dec kie go.

Po nad to już od 15 li sto pa da
w go dzi nach pra cy Me dia te ki
trwać bę dzie Cmen ta rzy sko Za -
po mnia nych Ksią żek, gdzie ka żdy

bę dzie mógł za brać ze so bą ty le
ksią żek, ile zdo ła unieść bez to reb
czy ple ca ków. W za mian trze ba
przy nieść do wol ną ksią żkę wy da -
ną po 2008 ro ku – z wy jąt kiem
pod ręcz ni ków czy wy daw nictw
kie szon ko wych.

Szcze gó ły na stro nie in ter ne to -
wej: www.me dia te ka.waw.pl.

Za pra sza my!
(red)

Huczne urodziny Mediateki
� Mediateka ma już cztery lata, i jak przystało na taką
okazję, będzie organizować swoje urodziny.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Bę dzie to przed sta wie nie in te -
rak tyw ne, pod czas któ re go dzie ci
i do ro śli spo tka ją się z Ja nem
Brze chwą i bo ha te ra mi je go wier -
szy: Ska rży py tą, Sa mo chwa łą,
cho ro wi tą Ża bą i Dok to rem.
Obej rzą ta niec Igły z Nit ką. Za -
mie nią się w Brze chwo we zwie -
rząt ka i stwo rzą naj dziw niej sze

ry my świa ta. Bę dzie wspól ne śpie -
wa nie, ta niec i pro ste za da nia ak -
tor skie, a po spek ta klu – pa miąt -
ko we zdję cia z ak to ra mi. W dru -
giej czę ści im pre zy za ba wy pa pie -
ro pla stycz ne.

Bi le ty 10 zł.
Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry,

ul. Gol do nie go 1,22 834–65–47.

Zabawa dla całej rodziny
� W niedzielę 9 listopada, tradycyjnie o godz. 12.30,
Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną imprezę
z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”. Tym razem
uczestnicy poznają muzyczno-teatralny duet JaHa, który
zaprezentuje spektakl „Pan Brzechwa i Skarżypyta”.

16 li sto pa da (start o godz. 13.00)
obej rzy my spek takl te atral ny „Miś
Usza tek” Te atru Mi cha łek z War -
sza wy. Bo ha ter te le wi zyj nych do -
bra no cek, ulu bie niec dzie ci, prze -
ży je za baw ne, we so łe przy go dy,
w barw nym wi do wi sku przy go to -

wa nym na pod sta wie ksią żek Cze -
sła wa Jan czar skie go.

Bez płat ne wej ściów ki do stęp -
ne są od 3 li sto pa da.

Do bre Miej sce, ul. De waj tis 3,
tel. 22 561–01–23, 512–011–482,
www.do bre miej sce.org.

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

Miś Uszatek
Zabierz dziecko na teatrzyk
� „Niedzielne Bajeczki” to projekt zakładający
prezentację przedstawień przeznaczonych dla
najmłodszej widowni (dzieci w wieku 3–8 lat) oraz krótkie
warsztaty o tematyce teatralnej dla dzieci i rodziców.



Swe go cza su ja ko cie ka wost kę
opi sy wa li śmy zdrój u stóp skar py
przy ul. Per ga mi nów, w oko li cach
Wi sło stra dy. Tam to miej sce jest
wpi sa ne do re je stru za byt ków, po -
zo sta je więc nie do ru sze nia. Po -
dob nie jak np. Zdrój Kró lew ski
przy Oboź nej. Ten przy Ja giel lon -

ki ma już war tość głów nie sen ty -
men tal ną, bo ja ko źró dło po zy ski -
wa nia wo dy prze stał się daw no li -
czyć. Je go wy daj ność jest żad na
i na wet nie słu ży już prze chod -
niom do szyb kie go za spo ko je nia
pra gnie nia.

– W prze szło ści wła śnie z ta -
kich miejsc miesz kań cy po zy ski -

wa li wo dę, ale to by ły na tu ral ne
źró dła. Te raz ta kże i ten zdrój jest
pod łą czo ny do miej skie go wo do -
ocią gu, więc za wo dę tam tę dy
prze pły wa ją cą i tak trze ba pła cić.
Więc pew nie to nie opła cal ne… –
mó wi spo tka ny ko ło by łe go źró -

dła star szy pan.
Ża den z rad nych nie wal czył ja -

koś spe cjal nie o po zo sta wie nie te -
go lo kal ne go ni by -za byt ku. Czy
je go brak w ogó le za uwa żą miesz -
kań cy? Dla więk szo ści bar dziej
istot na jest spra wa bu do wy przy -

łą czy, któ ra po zwo li w koń cu
na pod łą cze nie Mło cin do ka na li -
za cji. Kto by się mar twił ta ki mi
głu po ta mi jak zdrój.

Zdrój przy Ja giel lon ki to sta ły
ele ment jed nej z osie dlo wych uli -
czek na Mło ci nach. Cho ciaż, praw -
dę mó wiąc, więk szość na wet nie
wie, do cze go mógł by słu żyć ka -
mien ny blok na wy so ko ści nu me -
ru 6. Sko ro nie ma z nie go po żyt -
ku, to trze ba go zli kwi do wać. Sen -
ty men ty daw no prze sta ły się li czyć.

mac

Zdrój do likwidacji
� Zdrój wodny przy ul. Anny Jagiellonki na Młocinach jest przeznaczony
do likwidacji. Szkoda takich miejsc?

W przeszłości
właśnie z takich miejsc
mieszkańcy pozyskiwali
wodę, ale to były
naturalne źródła – mówi
spotkany koło źródła
starszy pan.

Dro gi ro we ro we na Sa cha ro wa,
wo kół ron da przy sta cji me tra Sło -
do wiec i na „ser ku bie lań skim” to
je den z naj lep szych frag men tów
in fra struk tu ry ro we ro wej na Bie la -
nach. As fal to wa na wierzch nia jest
od gro dzo na od jezd ni es te tycz ny -
mi słup ka mi no we go ty pu („gam -
dzy ka mi”), dzię ki cze mu na pew -
no nie prze kształ ci się w dzi ki par -
king dla sa mo cho dów. Przed prze -
jaz da mi przez jezd nię słup ki i bia -
łe li nie se pa ru ją kie run ki ru chu,
przy po mi na jąc ro we rzy stom
o czymś, o czym czę sto za po mi na -
ją: że tam też obo wią zu je ruch
pra wo stron ny i nie na le ży usta wiać
się przy le wej kra wę dzi. Jest
wresz cie po rząd ny do jazd do sta cji
Ve tu ri lo. Dro gi sa ta kże po łą czo ne
z jezd nią na Że rom skie go, umo żli -
wia jąc płyn ne prze sko cze nie z ru -
chu ogól ne go na dro gę tyl ko dla
ro we rów. Co na to ro we rzy ści?
Cię żko zła pać ko goś sa me mu nie
bę dąc na ro we rze, ale krót kie ko -
men ta rze mo żna usły szeć:

– Baj ka! – to od pa ni na ład nej
ho len der skiej dam ce. – Prze pra -
szam, ucie kam!

Ró żni ca mię dzy no wą in fra -
struk tu rą a tą bu do wa ną w cza -
sach, gdy dro gi ro we ro we bu do -
wa ło się z kost ki bau ma, za czy na -

jąc je w miej scu unie mo żli wia ją -
cym wje cha nie z jezd ni, jest gi -
gan tycz na. Ale są też roz wią za nia
kon tro wer syj ne.

Ja kiś czas te mu stro ny ro we ro -
we obie gły zdję cia przed sta wia ją -
ce śle pe za koń cze nia dro gi ro we -
ro wej po za chod niej stro nie Sa -
cha ro wa, tuż przy wej ściu na sta -
cję me tra. Czy to do wód na na dal
pa nu ją cą wśród pro jek tan tów
igno ran cję?

– In ten cją pro jek tan ta by ło po -
pro wa dze nie głów ne go ru chu ro -
we ro we go po dru giej stro nie ron -
da, a te dwie „koń ców ki” to do -
jaz dów ki do wej ścia do sta cji me -
tra – mó wi Ar tur Ton de ra, kie -
row nik sek cji roz wo ju ru chu ro -
we ro we go w Za rzą dzie Trans por -
tu Miej skie go. – Mo że nie jest to
roz wią za nie ide al ne, ale w su mie
lo gicz ne. Mo gły by za tym za koń -
cze niem być jesz cze sto ja ki i wte -
dy był by to do jazd do par kin gu.

Pro blem w tym, że sto ja ków
tam nie ma, bo są po dru giej stro -
nie wej ścia na sta cję. Czy sta ną
w tym miej scu? Na ra zie nie wia -
do mo. Mo że więc po win na prze -
nieść się tam jed na z dwóch znaj -
du ją cych się na Sło dow cu sta cji
Ve tu ri lo?

DG

Rowerem przez Serek? Bajka
� Po przebudowie ul. Sacharowa bielańscy rowerzyści
dostali kolejny fragment porządnej infrastruktury.
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W piąt ko wy wie czór, wra ca jąc
na Mło ci ny, po sta no wi łem spraw dzić,
jak wy glą da Nad wi ślań ski Szlak Ro -
we ro wy. Na Żo li bo rzu jest bar dzo sze -
ro ko i zu peł nie ciem no (ani jed nej la -
tar ni), na Bie la nach dro ga przy bli ża
się do Wi sło stra dy i jest wę ższa, ale
oświe tlo na. I tyl ko dzię ki la tar niom
na wy so ko ści Gwiaź dzi stej za uwa ży -
łem na gle kłę bo wi sko zwie rząt, wy glą -
da ją ce w pierw szym mo men cie jak
sta do owiec. Dzi ki! Nie ste ty sta ły po -
środ ku dro gi, więc cof ną łem się o 2–3
me try, zga si łem świa tła, wy ją łem te le -
fon, zro bi łem pa rę zdjęć i po li czy łem
je. By ło ich przy naj mniej 17, ró żnej
wiel ko ści. Naj więk szy pa trzył na mnie
ze spo rym za in te re so wa niem („Chcesz
w ryj?”). Po kil ku mi nu tach dzi ki ze -
szły nad rze kę i po je cha łem da lej.

Do słow nie kil ka mi nut póź niej
dro gę prze bie gły mi dwa (chy ba) li -
sy, a po tem – gdy zje żdża łem dość
szyb ko z gór ki, zo ba czy łem ko lej -
nych sześć dzi ków, któ re ze ska ki -
wa ły (!) z Wi sło stra dy po na sy pie
i wbie ga ły w za ro śla nad Wi słą.

Po le cam wszyst kim Nad wi ślań -
ski Szlak Ro we ro wy. Zwłasz cza
no cą, je śli ma cie bar dzo do bre

lam py i nie bo icie się ciem no ści
oraz dzi ków.

Ro we rzy sta

List do „Echa”

Nadwiślański Szlak Rowerowy i stada chętnych
� Główna rekreacyjna droga rowerowa Warszawy jest już niemal ukończona.
W dzień korzysta z niej coraz więcej rowerzystów, nocą harcują tam dziki.

Sied mio pię tro wy bia ły bu dy nek
z żół ty mi ele men ta mi pre zen tu je
się na wi zu ali za cjach bar dzo do -
brze, a jak bę dzie w rze czy wi sto ści,
prze ko na my się za dwa la ta. Znaj -
dzie się w nim 91 miesz kań i ga raż,
nie ste ty za brak nie miej sca na lo ka -
le usłu go we. Blok bę dzie ta kże
ogro dzo ny wy so kim pło tem.

W od ró żnie niu od więk szo ści no -
wych osie dli blok przy Księ ży co wej
bę dzie miał do brą ko mu ni ka cję –
po wsta je przy przy stan ku au to bu so -

wym Ma szew ska, z któ re go szybko
mo żna do je chać do me tra na Mło ci -
nach. In fra struk tu ra? Przed szko la,
szko ły, skle py i re stau ra cje są bli sko,
bo na Cho mi czów ce. Miesz kań ców
ma sku sić ta kże bli skość For tu Waw -
rzy szew i la sów z re zer wa tem Ło sio -
we Bło ta. Py ta nie tyl ko, jak czę sto
czuć na Księ ży co wej kom po stow nię
w Ra dio wie… DG

Kolejny blok przy Księżycowej
� Zabudowują się dotąd odludne okolice
na pograniczu Bielan i Bemowa. Przy Księżycowej
rozpoczęła się budowa nowego bloku.

Ta kie lec ka gru pa ist nie je
od sied miu lat, a ma w swo ich
za so bach wie le na gród – dość
wy mie nić Grand Prix, na gro dę
pu blicz no ści i na gro dę za naj lep -
szy skecz na Sie radz kiej Kuź ni
Ka ba re to wej, fi nał PA KI 2011
i zwy cię stwo w Wie czo rze Ostat -
niej Szan sy, Zło ty Fer ment i na -
gro dę pu blicz no ści pod czas Fer -
men tów w Biel sko -Bia łej, a to
na praw dę nie wszyst ko. Te raz
bę dzie mo żna ich zo ba czyć
na ży wo przy Sze ge dyń skiej 9A.

Wstęp wol ny, acz obo wią zu ją
bez płat ne wej ściów ki na wy stęp
do stęp ne w BCEK przy Sze ge -
dyń skiej.

Ka ba ret z Ko no pi, Bie lań skie
Cen trum Edu ka cji Kul tu ral nej

Sze ge dyń ska 9A, 17 li sto pa da,
godz. 18.00.

(red)

Kabaret z Konopi
� 17 listopada w Bielańskim Centrum Edukacji
Kulturalnej wystąpi Kabaret z Konopi.

źródło: m
ateriały inw
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– To już Pa na dru ga ka den cja
– ja ki tym ra zem był naj wa żniej szy
te mat, któ rym się Pan zaj mo wał?

– Je śli cho dzi o in we sty cje miej -
skie (głów ny te mat, któ rym zaj -
mo wa łem się w pierw szej ka den -
cji) nie wie le się no we go dzia ło,
dla te go za an ga żo wa łem się
w pra ce nad naj więk szą re for mą
tej ka den cji sa mo rzą du, czy li
kształ tem no we go sys te mu go spo -
dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
– czy po pu lar nie mó wiąc – śmie -
cia mi. Oka za ło się, że sa ma usta -
wa jest fa tal na, na do da tek
w War sza wie zo sta ła też nie udol -
nie wdro żo na. Dłu go by o tym
mó wić… Efekt jest ta ki, że nie
roz wią za no re al nie żad ne go istot -
ne go pro ble mu a opła ty wzro sły.

– Po cząt ko wo mia ły być jesz cze
wy ższe?

– Tak, pierw sza pro po zy cja
władz mia sta, uchwa lo na gło sa mi
PO, to by ły opła ty ze staw ką pod -
sta wo wą 19,50 zł za oso bę (obec -
na to 10 zł). Na szczę ście wy sił -
kiem wie lu osób i śro do wisk,

w tym mo im, uda ło się te hor ren -
dal ne pod wy żki zmniej szyć.

– Pa ni pre zy dent chwa li się in -
we sty cja mi – a co z in we sty cja mi
na Bie la nach?

– W po przed niej ka den cji coś
po zy tyw ne go dla Bie lan jesz cze
się dzia ło (głów nie do koń cze -
nie I li nii me tra), w tej ka den cji
Bie la ny to in we sty cyj na pu sty -
nia. I nie zmie nia te go od da nie
mo stu Pół noc ne go – wraz z tą in -
we sty cją oraz po sze rze niem
ul. Rey mon ta Bie la ny przej mu ją
co raz bar dziej ruch tran zy to wy.
A na szych nie roz wią za nych pro -
ble mów in we sty cyj nych jest spo -
ro, by przy po mnieć te mat przed -
łu że nia ul. Bro niew skie go wraz
z po sze rze niem ul. Wól czyń skiej,
czy pro blem par ko wa nia – zwłasz -
cza przy sta cjach me tra. No i jesz -
cze ma my pa ra liż cią gu ul. Ma ry -
monc kiej zwią za ny z nie udol nym
pro wa dze niem bu do wy ko lek to ra
ście ko we go pod tą uli cą (brak po -
dzia łu in we sty cji na koń czą ce się
eta py, re ali za cja naj bar dziej ucią -

żli wych prac – wę zeł z Pod le śną
– po za okre sem wa ka cyj nym).

– Na Bie la nach ma my jesz cze
spo re in we sty cje w in sta la cje
do prze twa rza nia śmie ci…

– W na szej dziel ni cy jest naj wię -
cej ta kich in sta la cji – na cze le z wy -
sy pi skiem Ra dio wo – w ca łej War -
sza wie. Od czte rech mie się cy,
po wdro że niu no we go sys te mu go -
spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
w ska li ca łej War sza wy i prze ję ciu
ob słu gi istot nej czę ści mia sta przez
MPO, Bie la ny spo ty ka praw dzi wy
za lew śmie ci, ale ten pro blem ma
o wie le dłu ższą hi sto rię. Na ra sta ją -
cy, szcze gól nie w cią gu ostat nie go
ro ku, smród w oko li cach in sta la cji
MPO jest już po pro stu nie do wy -
trzy ma nia i ta spra wa wy ma ga na -
tych mia sto wych dzia łań ze stro ny
władz mia sta. Usil nie sta ra łem się
„po pchnąć” ten te mat do przo du,
ale Plat for ma i pa ni pre zy dent jest
bar dzo nie chęt na, by co kol wiek re -
al ne go zro bić w tej spra wie. Trze ba
o to na dal wal czyć.

– Ca ły czas nie za ła twio na jest też
wa żna, zwłasz cza dla te re nów spół -
dziel czych, spra wa mo żli wo ści
prze kształ ca nia użyt ko wa nia wie -
czy ste go we wła sność…

– W tej ka den cji by ła to spra wa
nie do za ła twie nia. Praw da w tej ra -
dzie jest de kre to wa na 32 gło sa mi
rad nych PO (na 60 rad nych), prak -
tycz ne na ża den te mat nie by ło roz -
mo wy. Jest spo ra na dzie ja, że w no -
wej ka den cji PO nie bę dzie już mia -
ła więk szo ści bez względ nej w Ra -
dzie War sza wy – wte dy do spra wy
– po przez zło że nie kon kret ne go
pro jek tu uchwa ły – trze ba wró cić.
Do cze go się też zo bo wią zu ję.

– Jak ro zu miem, je śli cho dzi o Pa -
na po glą dy, nic się nie zmie ni ło?

– Nie zwy kłem ich zmie niać. Naj -
kró cej mó wiąc, ukształ to wa ły mnie
an ty ko mu nizm – świat na sze go żo li -
bor sko -bie lań skie go Li ceum im. Jo -
achi ma Le le we la, gdzie się uczy łem,
a po tem też stu diów na Po li tech ni ce,
NZS czy środowisko Li gi Re pu bli -
kań skiej oraz Ko ściół ka to lic ki – ruch

oa zo wy a po tem Aka de mic kie Sto -
wa rzy sze nie Ka to lic kie „So li Deo”.

– Co jest dla Pa na wa żne w dzia -
łal no ści pu blicz nej?

– My ślę, że przede wszyst kim trze -
ba być przy zwo itym – ma to dla mnie
wie le zna czeń: rze tel ność, pra co wi -
tość, lo jal ność wo bec lu dzi, oso bi sta
uczci wość. To jest ba za do pra cy.
A efek ty wy ku wa ją się we współ pra -
cy z kon kret ny mi ludź mi, współ pra -
cow ni ka mi, miesz kań ca mi, in ny mi
rad ny mi itd. Trze ba też po pro stu lu -
bić lu dzi i chcieć z ni mi roz ma wiać.
Wszy scy, któ rzy mnie zna ją – wie dzą,
że w kon kret nych spra wach Bie lan
mo żna ze mną współ pra co wać, nie -
za le żnie od barw po li tycz nych – tam,
gdzie mo głem, sta ra łem się re pre -
zen to wać na fo rum Ra dy War sza wy
spra wy Bie lan, mi mo iż prze cież PiS
był w opo zy cji do lo kal nych władz.
I tak będzie, jeśli zo stanę wy bra ny
na na stęp ną ka den cję.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Rozmawiał jp

Wię cej in for ma cji o kan dy da cie na stro nie
www.Da riusz Fi gu ra.waw.pl.

Trzeba po prostu lubić ludzi i chcieć z nimi rozmawiać
� Rozmowa z Dariuszem Figurą, radnym miasta, kandydującym ponownie z listy PiS.

Należy przypomnieć choćby temat przedłużenia Broniewskiego Narastający smród w okolicach instalacji MPO jest już
po prostu nie do wytrzymania
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Mo wa o Fa bry ce Życz li wo ści,
pro jek cie uczniów XXII LO im.
José Martí. Ucznio wie wy szli z za ło -
że nia, że życz li wość nie mu si być ce -
chą wy mu szo ną, a ży cie nie ko niecz -
nie ozna cza wal kę o prze trwa nie.
Na wet naj drob niej szy mi ły gest mo -
że roz ja śnić sza ry dzień. Upra gnio -
ne re zul ta ty mo żna osią gnąć za po -
mo cą wy ro zu mia ło ści, życz li wo ści
oraz uśmie chu. – Ma my za miar za -
ra zić lu dzi do brym hu mo rem, szczę -
ściem i wła śnie życz li wo ścią. Cza -
sem nie wiel kim wy sił kiem mo żna
spra wić, by nam i z na mi ży ło się le -
piej – mó wi Pa try cja Pił kow ska, jed -
na z po my sło daw czyń Fa bry ki. – By
zre ali zo wać nasz pro jekt, po trze bu -
je my wspar cia fi nan so we go, dla te go
po szu ku je my spon so rów. Cel jest
szczyt ny, ma roz wi nąć w mło dzie ży
życz li wość i em pa tię.

Co pla nu ją li ce ali ści? Li sta za -
dań, ja kie przed so bą po sta wi li,
jest am bit na. Przed świę ta mi chcą
przy go to wać świą tecz ne wy pie ki,
z któ ry mi ru szą na uli ce – ciast ko
do sta nie ten, kto życz li wie od nie -
sie się do sło dy czo wych emi sa riu -
szy. W pla nach jest ta kże li sto pa -

do wa ak cja zbiór ki krwi we
współ pra cy z Re gio nal nym Cen -
trum Krwio daw stwa i Krwio lecz -
nic twa. – Czę sto lu dzie nie zda ją
so bie spra wy, że dzię ki tak ma łe -
mu ge sto wi, mo żna ura to wać ko -
muś ży cie. Ka żdy życz li wy od da ją -
cy krew otrzy ma od nas słod ki
upo mi nek – obie cu je Pa try cja.

Nie tyl ko w szko le bie lań scy li ce -
ali ści chcą być życz li wi. – Z po mo -
cą po pu lar nych wle pek, czy li na -
kle jek umiesz cza nych w miej scach
pu blicz nych, chce my po ka zać pro -
blem bra ku życz li wo ści wśród war -
sza wia ków. Oprócz te go zor ga ni -
zu je my kon kurs, w któ rym ka żda
na po tka na przez nas oso ba do sta -
nie po jed nej wle pie i jej za da niem

bę dzie sfo to gra fo wa nie się z jak
naj więk szą licz bą osób życz li wych
oraz prze sła nie nam tych zdjęć.

Je śli więc chce cie dać nie co do -
bra, by wró ci ło do Was ze zdwo jo -
ną si łą: zaj rzyj cie do XXII LO
przy Staf fa i wspo mó żcie li ce ali -
stów w ich pro jek cie. Mo żna za -
ofe ro wać swój trans port, po moc
przy wy pie kach, wes przeć przy or -
ga ni za cji za jęć spraw no ścio wych
czy też się gnąć do kie sze ni
i wspo móc ich dat kiem. Tym bar -
dziej że co raz mniej na sto lat ków
pa trzy da lej, niż po za wła sny nos.
Po mó żmy być życz li wym!

Kon takt do po my sło daw ców:
pa try cja pi l0@gma il.com.

(wt)

To właśnie one założyły tę Fabrykę

Fabryka Życzliwości działa na Bielanach
� Uczniowie liceum przy Staffa przekonują, że czasem wystarczy mały gest, by innym
rozjaśnić ich dzień. Co planują?

Obec nie po ran ne me tro wje -
żdża na sta cję Mło ci ny co 2 min 40
sek. i bły ska wicz nie wy peł nia się
pa sa że ra mi z Bia ło łę ki i Ło mia nek
do te go stop nia, że na Sło dow cu
cię żko już zna leźć wy god ne miej -
sce sto ją ce. Zmia na roz kła du, któ -
ra wej dzie w ży cie po week en dzie,
jest z po zo ru nie wiel ka: czę sto tli -
wość wzro śnie do 2 min 30 sek.,
jed nak wszy scy ko rzy sta ją cy z pod -

ziem nej ko lei w po ran nych do jaz -
dach do pra cy wie dzą, że li czy się
ka żda se kun da.

Do ce lo wo M1 (naj wy ższy czas
za cząć przy zwy cza jać się do te go
skró tu) ma kur so wać co 2 mi nu ty.
Bę dzie to mo żli we dzię ki no we -
mu sys te mo wi ste ro wa nia ru chem
i pod nie sie niu do zwo lo nej pręd -
ko ści z 60 km/h do 80 km/h.

DG

Metro jeździ częściej
� Od poniedziałku 3 listopada pociągi na linii M1
kursują w porannym szczycie częściej.



NIERUCHOMOŚCI
·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

NAUKA
·Angielski 602-497-977
·Rosyjski 793-990-330

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13

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/

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. Tel. 796-698-555
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·Tapetowanie Malowanie Remonty 514-062-446
www.pwdekor.pl
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYS. TEL 668-681-911

·BRAKUJE CI GOTÓWKI? ZADZWOŃ PO
SZYBKĄ POŻYCZKĘ TEL. 668-681-911
·DLA PRACUJĄCEGO I DLA EMERYTA, PROSTA
POŻYCZKA DO 25 TYS., TEL. 533-944-646
·DO 4000 ZŁ NA OŚWIADCZENIE, SZYBKO
I BEZPIECZNIE TEL. 668 – 681-911
·EKSPRES GOTÓWKOWY! POŻYCZYMY DO
25.000 ZŁ! TEL. 668-681-911

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
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842
·Krawcową do nowo otwartego punktu
poprawek krawieckich w Łomiankach.
Wymagane doświadczenie oraz
umiejętnośc obsługi klienta, oferujemy
umowę o pracę tel 794-907-363
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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
·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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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Za na mi jest już pierw sza edy -
cja bu dże tu par ty cy pa cyj ne go,
któ ra zo sta ła uwzględ nio na w pro -
jek cie bu dże tu na 2015 r. W cią gu
naj bli ższych kil ku ty go dni sta nie
się on obo wią zu ją cym pra wem.
Zna la zły się tam wszyst kie pro jek -
ty wy bra ne przez miesz kań ców
w po przed niej edy cji. Obec nie ru -
sza ją pra ce nad bu dże tem par ty -
cy pa cyj nym na rok 2016.

W skład no wo po wsta łe go ze -
spo łu ds. bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go oprócz przed sta wi cie li or ga ni -
za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych
na te re nie Bie lan oraz miesz kań -
ców, wej dą do dat ko wo bie lań scy
rad ni, przed sta wi cie le osie dli oraz

pra cow ni cy urzę du. Bę dzie on
miał za za da nie wy pra co wy wa nie
za sad bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
w dziel ni cy na rok 2016 oraz mo -
ni to ro wa nie i wspie ra nie wdro że -
nia te go pro ce su.

Co da lej?
W ro ku 2015 od bę dą się spo -

tka nia do ty czą ce prio ry te tów roz -
wo jo wych dziel ni cy, któ re mo gą
mieć swo je od zwier cie dle nie
w zgła sza nych pro jek tach. Miesz -
kań cy bę dą mie li czas na zgła sza -

nie tych ini cja tyw od 17 stycz nia
do 17 lu te go 2015 r. Po ogól nej
we ry fi ka cji pro jek tów, przyj dzie
czas na pu blicz ne dys ku sje i pre -
zen ta cję po my słów.

W czerw cu 2015 r. od bę dzie się
gło so wa nie. Swój głos bę dzie
mógł od dać ka żdy miesz ka niec
War sza wy: dro gą elek tro nicz ną,
oso bi ście lub ko re spon den cyj nie
w jed nym wy bra nym przez sie bie
ob sza rze te ry to rial nym dziel ni cy.
W lip cu na to miast po zna my zwy -
cię skie ini cja ty wy, któ re zo sta ną
wpi sa ne i re ali zo wa ne w bu dże cie
dziel ni cy w ro ku 2016.

W tej edy cji do po dzia łu
na pro jek ty miesz kań ców jest
kwo ta pra wie 3,4 mln zł. Za chę -
cam wszyst kich do ak tyw ne go
włą cze nia się w spra wy na szej
dziel ni cy. Na praw dę war to!

Piotr Rudz ki

Ponad trzy miliony do wydania
� Mieszkańcy naszej dzielnicy (jak i całej Warszawy) znów będą mieli możliwość
bezpośredniego zadecydowania o wydaniu pieniędzy z budżetu.

56-la tek usi ło wał bo wiem wy -
mu sić na swo jej zna jo mej zwrot
po ży czo ne go na po cząt ku ma ja
ty sią ca zło tych. Nie by ło by w tym
ni cze go dziw ne go, gdy by nie fakt,
że od set ki od po życz ki ro sły bły -
ska wicz nie i wkrót ce po ży cza ją ca
mia ła do od da nia czte ry ra zy ty le.
Ko bie ta ba ła się ko mu kol wiek
po wie dzieć o li chwia rzu, szcze gól -
nie gdy ten za czął gro zić, że je śli
nie do sta nie pie nię dzy, zro bi
krzyw dę ro dzi nie za dłu żo nej.

Po kil ku mie sią cach ko bie ta się
za ła ma ła i po wie dzia ła o dłu gu

i me to dach je go od zy ska nia cór -
ce, a ta po wia do mi ła po li cję.

Bie lań scy mun du ro wi za trzy ma -
li Mar ka P. w je go miesz ka niu,
gdzie zna le zio no też atra py bro ni.
Do wo dy po zwo li ły na po sta wie -
nie 56-lat ko wi za rzu tów za zmu -
sza nie do zwro tu wie rzy tel no ści,
za co gro zi do pię ciu lat wię zie nia.

Trze ba bo wiem wie dzieć, gdzie
po ha mo wać chęć zy sku, na wet je -
śli wie rzy ciel spóź nia się ze spła tą
swych zo bo wią zań.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Bandyckie sposoby odzyskania długu
� Wszyscy wiedzą, że film „Dług” oparty był na faktach.
Nie wiemy, czy Marek P. z Bielan go widział, ale
powinien wiedzieć, jak kończą się próby wymuszenia
spłaty długu z lichwiarskimi procentami…

Autor jest wiceburmistrzem
dzielnicy Bielany

od po wie dzial nym za spra wy spo łecz ne i kul tu rę
źródło: bielany.w

aw.pl

Prezentacja projektów podczas czerwcowych spotkań w urzędzie
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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
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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 od 5 do 19 listopada.

Niedziela 9 li sto pa da bę dzie
dniem otwar tym na II li nii me tra.

W godz. 10–18 otwar te bę dą
wszyst kie sta cje no wej li nii.
Wstęp bę dzie wol ny, nie są ko -
niecz ne za pi sy. – Za pra szam
wszyst kich war sza wia ków do zo -
ba cze nia sta cji cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra w dzień otwar ty
– mó wi Han na Gron kie -
wicz-Waltz, pre zy dent War sza wy.
– Wcze śniej sze dni otwar te cie -

szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią,
chęt nych do obej rze nia bu do wa -
nych sta cji by ło kil ka ra zy wię cej
niż mo żna by ło wpu ścić na plac
bu do wy. Te raz nie bę dzie ta kich
ogra ni czeń, przyjść mo że ka żdy.

Barw ne wej ścia i win dy
Wszyst kie sta cje są już go to we,

tak więc bę dzie mo żna zo ba czyć
pod ziem ne bu dow le, oglą da ne
przez pa sa że rów pod czas co -
dzien nych pod ró ży pod ziem ną
ko le ją. Na uli cach wi dać prze -
szklo ne za da sze nia wejść i obu do -
wy wind – ka żda sta cja ma swój
cha rak te ry stycz ny ko lor, w któ -
rym utrzy ma ne są ele men ty wy -
stro ju wnę trza. Nie zwy kle efek -
tow nie pre zen tu ją się ścia ny
za to ra mi na wy so ko ści pe ro nów,
któ re za pro jek to wał świa to wej
sła wy ar ty sta pla styk Woj ciech
Fan gor. Bie gną ce przez ca łą dłu -
gość pe ro nu na zwy sta cji zwra ca ją
uwa gę swym kształ tem i bar wa mi.

Ko lo rem sta cji Ron do Da szyń -
skie go jest czer wo ny. To sta cja,

za któ rą są to ry od staw cze (za wra -
ca ją tam po cią gi), dla te go pod -
ziem ne bu dow le roz cią ga ją się
pod zie mią od ul. To wa ro wej
do Ka rol ko wej. Na stęp ną jest
Ron do ONZ utrzy ma ne w sta lo -
wo -sza rym ko lo rze. Cha rak te ry -
stycz ne dla tej sta cji jest to, że
mo żna do niej wejść z ka żdej stro -
ny ron da – pod nim roz cią ga się
ol brzy mia sieć ko ry ta rzy. Ko lej na
sta cja to żół ta Świę to krzy ska. To
sta cja prze siad ko wa po mię -
dzy I a II li nią me tra. Z jed nej
na dru gą do sta nie my się al bo
z pe ro nów al bo z an tre so li. No wy
Świat – Uni wer sy tet to naj mniej -
sza (bo mu sia ła się zmie ścić po -
mię dzy fun da men ta mi bu dyn ków
przy ul. Świę to krzy skiej), ale jed -
no cze śnie naj głęb sza sta cja – pe -
ron jest na głę bo ko ści 23 m po ni -
żej uli cy. Wy strój utrzy ma ny jest
w ko lo rze fio le to wym. Cen trum
Na uki Ko per nik (mor ska zie leń)
to sta cja po ło żo na nad sa mą Wi -
słą. Pe ron ulo ko wa ny jest pod tu -
ne la mi Wi sło stra dy, a jed no

z wyjść pro wa dzi wprost nad rze -
kę. Efek tow nie pod świe tlo ne
wen ty la to ry to cha rak te ry stycz na
ce cha sta cji Sta dion Na ro do wy.
W za my śle pro jek tan tów ży wa
zie leń tej sta cji ma się ko ja rzyć
z pił kar ską mu ra wą. I naj więk sza
bu dow la cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra – sta cja Dwo rzec
Wi leń ski. Nie bie ska sta cja i to ry
od staw cze roz cią ga ją się na dłu go -
ści nie mal 400 m pod ul. Tar go wą.

Atrak cje nad me trem
Dzień otwar ty to ta kże in ne

atrak cje. Dziel ni ca Wo la za pra sza
na grę miej ską „Me tro zmie nia
War sza wę”. Jej uczest ni cy bę dą
po szu ki wa li skar bu we dług wska -
zó wek z ta jem ni cze go no tat ni ka
zna le zio ne go na bu do wie cen tral -
ne go od cin ka II li nii me tra. War -
szaw ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na
za chę ca do spa ce rów z prze wod ni -

kiem do oko ła no wych sta cji – prze -
cież me tro do wie zie nas na Pra gę,
gdzie za cho wa ło się bar dzo wie le
za byt ko wych bu dow li i na No wy
Świat, skąd tyl ko krok do war szaw -
skiej skar py, i na Wo lę z jej po fa -
brycz ny mi bu dyn ka mi. Przy sta cji
Świę to krzy ska na war sza wia ków
cze ka ją wy stę py ar ty stycz ne, przed -
sta wie nia te atral ne, za ba wy dla
dzie ci. Po słu chać bę dzie mo żna
m.in. prze bo jów z mu si ca li, Chó ru
Aka de mic kie go Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Nie spo dzian ki szy -
ku ją Cen trum Na uki Ko per nik
i Wy dział Fi zy ki oraz Wy dział Che -
mii UW. Na Pra dze, przy pla cu Wi -
leń skim roz ło ży się Pra ski Jar -
mark. Bę dą sto iska han dlo we, ga -
stro no mia, wy stę py m.in. Pra skiej
Or kie stry Dę tej, Ka pe li z Tar gów -
ka i Ka pe li Pra skiej, atrak cje dla
dzie ci, po ka zy la se rów.
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Zobacz, zanim pojedziesz
� W niedzielę 9 listopada, w godz. 10-18, wszystkie stacje nowej linii metra będą
otwarte dla warszawiaków. Zanim pociągi rozpoczną normalne kursy II linią, będzie
można zobaczyć wnętrza nowych stacji.

Przy stacji
Świętokrzyska
na warszawiaków
czekają występy
artystyczne,
przedstawienia teatralne,
zabawy dla dzieci.
Posłuchać będzie można
m.in. przebojów
z musicali, Chóru
Akademickiego
Uniwersytetu
Warszawskiego.




