
Dwanaście mandatów dla Plat-
formy Obywatelskiej, jedenaście
dla Prawa i Sprawiedliwości oraz
dwa dla Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej – to oficjalne wyniki
zaprezentowane przez Dzielnico-
wą Komisję Wyborczą. Po długiej
niepewności SLD ostatecznie
wszedł do rady, choć – balansując
na granicy faktycznego progu wy-
borczego wynikającego z metody
D'Hondta – mógł w nadchodzącej
kadencji w ogóle nie mieć swojej

reprezentacji w dzielnicy, ale też
bardzo mało głosów brakowało
do czterech mandatów.

Bielany dla PiS czy PO?
Wszystko teoretycznie wskazu-

je na to, że utrzyma się dotych-
czasowa koalicja. Teoretycznie,
bo jeden z dwóch mandatów SLD
uzyskała Iwona Walentynowicz ze
stowarzyszenia Czyste Radiowo,
które nie chce mieć nic wspólne-
go z Platformą Obywatelską.

Członkowie stowarzyszenia mó-
wią wprost, że Platforma i prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz
ich oszukują i opowiadają się
za koalicją z Prawem i Sprawie-
dliwością.

Co dalej z Bielanami? Pokażą
najbliższe dni. Niewykluczone, że
nazwisko burmistrza poznamy
dopiero po drugiej turze wyborów
prezydenta Warszawy.

(red)

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-434
redakcja@gazetaecho.plN

r1
9

(2
40

)
21

lis
to

p
a

d
a

20
14

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

Łomianek iBielan

Czyste Radiowo woli PiS?
�Wyniki wyborów do bielańskiej rady dzielnicy mówią wprost: minimalna przewaga PO nad PiS. SLD będzie miał dwóch radnych. Zwycięskiej
Platformie brakuje jednego mandatu do samodzielnych rządów. PiS-owi dwóch. Wszystko wskazuje zatem na koalicję PO-SLD, czyli taką, jak do
tej pory. Jest jednak jedno "ale"...

Kto został radnym Bielan?

Okręg wyborczy nr 1
Teresa Banasiak (PO), Stefan Kulesza (PiS), Daniel Pieniek (PO),
Małgorzata Poręba (PO), Jan Zaniewski (PiS)
Okręg wyborczy nr 2
Wojciech Borkowski (PO), Emilia Romanik (PiS),
Ilona Soja-Kozłowska (PO), Szczepan Szczepański (PiS),
Ryszard Zakrzewski (PiS)
Okręg wyborczy nr 3
Maciej Chmielewski (PO), Tomasz Herbich (PiS), Anna Neska (PO),
Ilona Popławska (PO), Sławomir Umiński (PiS)
Okręg wyborczy nr 4
Anna Czarnecka (SLD), Magdalena Lerczak (PO),
Jakub Roszkowski (PiS), Piotr Ślaski (PO), Michał Świderski (PiS)
Okręg wyborczy nr 5
Joanna Radziejewska (PO), Łukasz Świderski (PiS),
Iwona Walentynowicz (SLD - Czyste Radiowo),
Joanna Wieczorek (PiS), Robert Wróbel (PO)
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Sprawa ciągnie się już
od dwóch lat, kiedy zarząd dziel-
nicy zdecydował, że nie jest mo-
żliwa kontynuacja modernizacji
ścieżki rowerowej w ciągu ulic:
Podczaszyńskiego, Perzyńskiego,
Rudnickiego. Dzielnica woli przy-
stosować istniejącą na tej trasie
nawierzchnię do potrzeb pie-
szych. Odcinek wynosi dokład-
nie 1,3 km.

Cieszą się na pewno piesi
– I dobrze! Chodniki nie są tu

zbyt szerokie. W każdym razie nie
na tyle, żeby zachować ścieżkę –
mówi nam stanowczo spotkany

na miejscu starszy pan na wieść
o planowanej zmianie.

Skąd pomysł, by nie tak dawno
budowaną ścieżkę rowerową ot
tak przemianować?

– Nie mamy pieniędzy na jej
dalszą przebudowę, a ta byłaby

konieczna – mówi krótko rzecznik
dzielnicy Tadeusz Olechowski.

Ścieżka – według urzędników –
nie jest w najgorszym stanie, ale

na pewnym odcinku jest to jedyna
droga dla niezmotoryzowanych
i w związku z tym chodzą tamtędy
piesi. A to jest niebezpieczne
i dlatego zniknie ona z odcinka
Podczaszyńskiego.

Była fuszerka
Ścieżki na odcinku Perzyńskie-

go-Podczaszyńskiego zostały zbu-
dowane jeszcze w latach 2001–
2002. Ówczesny zarząd gminy

Bielany zrobił to jednak tylko po-
łowicznie – rezygnując z odcinka
wzdłuż wschodniej strony Rud-
nickiego, ponieważ były tam wte-
dy parkingi. Zarządzający tere-
nem inwestycji Zarząd Dróg
Miejskich nie odebrał tak wyko-
nanej inwestycji. Potem parkingi
zostały rozebrane, a fuszerka po-
została.

– W 2009 roku zostały wprowa-
dzone nowe standardy dla ruchu
rowerowego na terenie miasta.
Aby ścieżka zaczęła je spełniać,
należałoby ją przeprojektować,
a następnie przebudować. A nie
mamy pieniędzy – tłumaczy
rzecznik.

Stowarzyszenie Zielone Ma-
zowsze zdecydowanie krytykuje
obecny stan, zwraca uwagę
na niezwykle niebezpieczne stro-
mizny i duże braki widoczności.
Zdaniem ekologów, najlepsze by-

łyby jednokierunkowe pasy dla
rowerów po obu stronach jezdni.
To miałoby dać tę dodatkową ko-
rzyść, że ograniczyłoby parkowa-
nie samochodów na jezdni, co
w okolicy jest nagminne.

– Jesteśmy za wszelkimi udo-
godnieniami dla rowerzystów.
Sprawę pasów dokładnie prze-
analizujemy – obiecuje wicebur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk.

mac

Ścieżka dla rowerów zniknie z Podczaszyńskiego
� Ponad kilometr ścieżki rowerowej zniknie z Bielan i zmieni się w chodnik. Chodzi o ciąg ulic Podczaszyńskiego, Perzyńskiego i Rudnickiego.

Zielone
Mazowsze chce
jednokierunkowych
pasów dla rowerów
po obu stronach jezdni.

Odcinek na Rudnickiego
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O obawach, że budowa Galerii
Młociny kompletnie zakorkuje
Bielany, pisaliśmy już w marcu
ubiegłego roku. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza budowę przy ul. Zgru-
powania AK „Kampinos” i Ency-
klopedycznej budowę wielkopo-
wierzchniowego obiektu handlo-
wego. Firma Coimpex zamierza
wybudować na działce galerię i ca-

łe zagłębie biurowe. W I etapie
miałyby powstać centrum handlo-
we, multipleks, garaż na 2000 sa-
mochodów i trzy budynki biurowe
o wysokości 6–7 pięter. Etap drugi
i trzeci, rozpisane na 10–15 lat, to
już same biurowce.

Co o lokalizacji na Młocinach
mówi raport o możliwości budo-
wy w Warszawie wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlo-

wych, przygotowany dla władz
Warszawy przez firmę AECOM?

Jako mocne strony planowanej
galerii raport wymienia dojazd
z Białołęki mostem Skłodow-
skiej-Curie, brak uciążliwości dla
mieszkańców, bliskość dużych
osiedli na Wawrzyszewie, Młoci-
nach i Tarchominie, istniejącą li-
nię tramwajową i bliskość stacji
metra z parkingiem P+R.
AECOM ocenia lokalizację pozy-
tywnie i rekomenduje obiekt han-
dlowy do 30 tys. m2 i dla takiej
właśnie galerii przeprowadziła
analizy ruchu.

Galeria Młociny ma mieć jed-
nak aż 67 tys. m2 (dla porówna-
nia: handlowa część Złotych Tara-
sów to 65 tys. m2), a biura zajęły-
by kolejnych 200 (!) tys. m2. Wy-
daje się nieprawdopodobne, by
tramwaje i samochody na Zgru-
powania AK „Kampinos” były
w stanie obsłużyć taki zespół bu-
dynków. Stacja metra znajduje się
co prawda w tzw. strefie dojścia,
ale ilu klientów chciałoby masze-
rować do niej z dużymi zakupa-

mi? W raporcie AECOM –
przy założeniu, że galeria będzie

dwukrotnie mniejsza – wyraźnie
wskazano zagrożenie „znacznym
pogorszeniem warunków ruchu
na przyległym układzie drogo-

wym”, czyli ogromne korki i ha-
łas.

Przeciwni budowie galerii są
aktywiści miejscy zwracający uwa-
gę, że przez budowę tak dużego
obiektu Młociny stracą szansę by-
cia normalną zurbanizowaną oko-
licą z punktami usługowymi

w parterach bloków i ulicami peł-
nymi pieszych.

– Rozrost sieci galerii handlo-
wych powoduje zanikanie trady-
cyjnego handlu, czy to w postaci
małych punktów handlowych czy
też lokalnych bazarów – pisze
w liście otwartym grupa Warsza-
wa Handlowa. – W konsekwencji
mallizacji handlu, zamiast space-
rowania tętniącymi życiem ulica-
mi i lokalnymi placami, miesz-
kańcy tłoczą się w sztucznych,
udających miasto przestrzeniach.

Poważne wątpliwości budzi ta-
kże fakt, że na działce przezna-
czonej pod galerię znajduje się
aż 370 drzew, a powierzchnia bio-
logicznie czynna stanowi aż 80%
terenu. Inwestor musiałby zrewi-
talizować przynajmniej część te-
renów zielonych.

Coimpex nie ma jeszcze po-
zwolenia na budowę, ale plany
galerii są zgodne z planem zago-
spodarowania przestrzennego,
więc jej otrzymanie jest tylko
kwestią czasu.

DG

Będą problemy z Galerią Młociny?
� Trwa dyskusja na temat sensu budowy w Warszawie kolejnych wielkich galerii handlowych. Tymczasem na Młocinach może powstać prawdziwy gigant.

Przeciwni
budowie galerii są
aktywiści miejscy
zwracający uwagę, że
przez budowę tak
dużego obiektu Młociny
stracą szansę bycia
normalną zurbanizowaną
okolicą z punktami
usługowymi w parterach
bloków i ulicami pełnymi
pieszych.
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Na początku listopada warsza-
wiacy tłumnie odwiedzają cmen-
tarze, na które chcieliby dojechać
– tak jak wszędzie – najlepiej wła-
snym samochodem, z włączonymi
klimatyzacją i radiem, i zaparko-
wać za darmo przy samym grobie.
Ponieważ jest to niemożliwe, Za-
rząd Transportu Miejskiego
od lat, z mieszanymi sukcesami,
promuje dojazdy komunikacją
miejską. Ekologia jest jednak ak-
tualna zawsze, nie tylko od świę-
ta. Załóżmy, że chcielibyśmy od-
wiedzić groby bliskich np. w maju,
gdy na cmentarzu nie ma tłumów.
Pogoda jest ładna, więc bierzemy
rower i…

Czy to możliwe?
– Nie – pada krótka odpowiedź

z Zarządu Cmentarzy Komunal-
nych. Rowerem na cmentarz ko-
munalny, będący pod zarządem
tego samego miasta, które dotuje
Veturilo i buduje kilometry dróg
rowerowych – wjechać nie wolno.
Nie wolno go nawet wprowadzić,
o czym mówi punkt 7 regulaminu:

„zabrania się wprowadzania ro-
werów oraz używania sprzętu
sportowego i rekreacyjnego”. Ro-
wer trzeba zostawić przy bramie
i po gigantycznym cmentarzu iść
pieszo. Zarząd Cmentarzy Komu-
nalnych, pytany o sprawę, odsyła
do przytaczanego przez Zielone
Mazowsze pisma sprzed siedmiu
lat, w którym można przeczytać
o „rozluźnionych (?) rowerzy-
stach w strojach sportowych (?),
przecinających drogę konduktu
pogrzebowego”. Z całym szacun-
kiem dla instytucji miejskiej, ale
ktoś najwyraźniej przespał nie
siedem, ale 17 ostatnich lat i daw-
no nie widział rowerzysty. A już
na pewno nie był na katolickim
cmentarzu na Bródnie, gdzie
księża nie mają nic przeciwko ro-
werom, a przeciętny rowerzysta
to nie „rozluźniony” socjopata,
tylko 60-latek na składaku, wiozą-
cy na bagażniku znicze.

W dni powszednie w godz. 7.00–
11.00 na cmentarz Północny mo-
żna wjechać samochodem (!)
z osobą niepełnosprawną lub star-
szą niż 75 lat. Czyli babcię albo

niepełnosprawną siostrę możemy
zawieźć samochodem, ale babcia
nie może pojechać sama rowerem
elektrycznym, a niepełnosprawna
siostra nie wjedzie rowerem trój-
kołowym. Wisienką na torcie jest
fakt, że pracownicy cmentarza je-
żdżą po nim… rowerami.

DG

Rowerem na grób nie dojedziemy
� Po obchodzonym niedawno dniu Wszystkich Świętych Zielone Mazowsze ponowiło
pytanie, które stawia od lat: dlaczego na cmentarz Północny łatwiej wjechać
samochodem niż rowerem?

Okazała kapliczka na rogu Że-
romskiego i Płatniczej niedługo
skończy 100 lat. Powstała razem
z osiedlem Zdobycz Robotnicza
w latach 20. ubiegłego wieku i po-
święcona jest Sercu Jezusa. Jest
w tym coś zabawnego, bo domki
w stylu dworkowym, które oglą-
damy dziś przy Płatniczej, pl.
Konfederacji i w całej okolicy, bu-

dowali spółdzielcy związani z Pol-
ską Partią Socjalistyczną. Czyli le-
wica. Było to jednak w czasach,
gdy lewica (poza tą skrajną, ko-
munistyczną) chodziła do kościo-
ła razem z prawicą.

Wkrótce po wybudowaniu osie-
dla i kapliczki spółdzielnia zban-
krutowała.

DG

Kapliczka od robotników
� Bielany zmieniają się z dnia na dzień, ale
w niektórych miejscach czas się zatrzymał.

Rowerem
na cmentarz komunalny,
będący pod zarządem
tego samego miasta,
które dotuje Veturilo
i buduje kilometry dróg
rowerowych, wjechać nie
wolno.



W otwartej niedawno przebu-
dowanej al. Reymonta są równiut-
kie chodniki i drogi rowerowe,

na pobliskiej Płatniczej – bruk
i latarnie gazowe, przenoszące nas
w urokliwe lata przedwojenne.
A pośrodku straszy kilometrowa
uliczka, nosząca imię niemieckie-
go architekta tworzącego w War-
szawie: krzywe chodniki pozasta-
wiane samochodami, pobazgrane
budy kiosków, paskudne betono-
we latarnie, krzywy asfalt.

A przecież to ulica zabytkowa,
wytyczona podczas budowy osie-
dla Zdobycz Robotnicza w la-

tach 20. ubiegłego wieku. Aż 16
stojących przy niej budynków to
obiekty wpisane do rejestru za-
bytków. Większość to moderni-
styczne domy, projektowane w la-
tach 30. przez znanych w Warsza-
wie architektów Borysa Zinserlin-
ga i Stanisława Marzyńskiego.
Oprócz tego jeden okaz socreali-
zmu i jeden dom w stylu neokla-
sycystycznym oraz biblioteka me-
dyczna. Okolica świetnie położo-
na – z dobrą komunikacją, z do-
jazdem autobusem i w zasięgu
spaceru od stacji metra. Cisza
i spokój. Ulica Schroegera ma
wszystko, czego potrzebuje kan-
dydatka na reprezentacyjną ulicę
dzielnicy, poza szczęściem do in-
westycji.

W ramach rozbudowy al. Rey-
monta fragment ulicy dostał no-
wiutki asfalt, ale na tym obecne
działania się skończyły. Szczęścia
zabrakło także w budżecie party-
cypacyjnym, w którym głosowano
nad konkursem na projekt rewalo-
ryzacji ulicy. Przy fatalnej fre-
kwencji za rozpoczęciem prac
na Schroegera zagłosowało 369
osób i… zabrakło aż 508 głosów.

W budżecie partycypacyjnym
na rok 2016 do podziału w całej
Warszawie będzie 50 mln zł, Biela-
ny dostaną prawdopodobnie ok. 3
mln zł. Czy wśród projektów bę-
dzie rewitalizacja ul. Schroegera?

DG
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Wychodząc z ul. Schroegera
na al. Reymonta widzimy naj-
pierw morze asfaltu (to stara i no-
wa jezdnia), później morze żelbe-
tonu (to bloki po drugiej stronie),
a później… mały, żółty domek
ogrodzony kolorowym płotem,
stojący tuż przy ruchliwej ulicy.
Kto w nim mieszka? Księżniczka
z Wrzeciona, królewna znad Sta-
wów Brustmana czy – jak w sta-

rych westernach – osadnik, które-
mu deweloper bezskutecznie pro-
ponował duże pieniądze za teren
pod osiedle?

DG

Buduj z nami „Migawki z oko-
licy”! Zauważyłeś coś, co warto
docenić, pochwalić, a może wy-
śmiać czy wytknąć? Wyślij nam
zdjęcie z podpisem na maila:
echo@gazetaecho.pl.

Migawki z okolicy

Żółty domek pośrodku
morza betonu
� Po poszerzeniu al. Reymonta odsłonił się niezwykły widok.

Schroegera ma wszystko, oprócz szczęścia
� Zabytkową uliczkę Schroegera w osiedlu Zdobycz Robotnicza omijają kolejne
inwestycje. A tak niewiele potrzeba, by była wizytówką dzielnicy.

Aż 16 stojących
przy Schroegera
budynków to obiekty
wpisane do rejestru
zabytków. Większość to
modernistyczne domy,
projektowane
w latach 30. przez
znanych w Warszawie
architektów Borysa
Zinserlinga i Stanisława
Marzyńskiego.

Krzywy asfalt, paskudne latarnie i pobazgrane budy.
Tak wygląda ulica, która mogłaby być wizytówką Bielan.
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Dziewięciopiętrowy blok o miłej
dla ucha (ostatnio to rzadkość)
nazwie Na Sokratesa buduje Ho-
me Invest. W budynku o stonowa-
nej architekturze (to również rzad-
kość na Bielanach) znajdą się
mieszkania o powierzchni 30–104
m2 oraz kilka lokali usługowych
na parterze. Podobnie jak więk-
szość nowych osiedli na Bielanach,
także tu deweloper kusi bliskością
stacji metra. Tym razem jest to

akurat prawda – z powstającego
bloku do węzła Młociny jest kilka-
set metrów albo dwa przystanki
autobusem. Ze względu na bezpo-
średnie sąsiedztwo ze starszymi
osiedlami Wawrzyszewa nowi
mieszkańcy przyjdą „na gotowe”:
będą mieć w zasięgu żłobki, przed-
szkola, szkoły, liceum, przychod-
nie i markety. Blisko będą mieć ta-
kże nad Stawy Brustmana.

DG

Ruszyła kolejna budowa
� Przy ul. Sokratesa 11B powstaje kolejny dom
mieszkalny. Przybędzie mieszkańców i lokali usługowych. O przenosinach z Bródna

na Bielany internetowego Radia
KiS (Kultura i Sztuka) pisaliśmy
już w sierpniu. Radio działa
od trzech lat: najpierw nadawało
z Pragi, od czerwca 2012 r.
do czerwca 2014 r. z Domu Kul-
tury „Świt” na Bródnie a obecnie
przygotowuje się do rozpoczęcia
nadawania z ratusza Bielan.
O przeprowadzce zadecydowali
mieszkańcy naszej dzielnicy, któ-
rzy wsparli radio w głosowaniu
nad budżetem partycypacyjnym,

przyznając mu 10 tys. zł na dzia-
łalność w przyszłym roku. Rozgło-
śnia wystartuje jednak już w tym
roku dzięki funduszom bielań-
skiego samorządu.

Znane są już (mniej lub bardziej
wyjaśniające treść) tytuły niektó-
rych audycji, które trafią na ante-
nę: Folkłowcy, Multikoolti, Jazz-
pospolita, Pasjonaci, Bez granic,
Wersja autorska, LeMuR, Okolice
bluesa, Wieczór nie tylko rockowy.

– Przygotowujemy się także
do współpracy z białołęckim cen-

trum aktywności lokalnej „3 po-
koje z kuchnią”, skąd usłyszycie
cykl audycji poradnikowych – za-
powiada dyrektor radia Andrzej
Kopczyński. – Hitem będzie
z pewnością powrót na radiową
antenę największej osobowości

zamkniętego niedawno Radia
PiN, Macieja Ulewicza i jego au-
torskiego programu Ulewiczas,
którego posłuchacie w każdy wto-
rek od 18.00 Toczą się rozmowy
także z innymi prezenterami Ra-
dia PiN.

Radia KiS będzie można słu-
chać za pośrednictwem strony in-
ternetowej: radiokis.pl.

DG

Radio na Bielanach coraz bliżej
� Pierwszy zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego na przyszły rok zostanie
zrealizowany… w tym roku. Radio internetowe rusza lada moment.

Hitem
będzie z pewnością
powrót na radiową
antenę największej
osobowości zamkniętego
niedawno Radia PiN,
Macieja Ulewicza i jego
autorskiego programu
Ulewiczas.

W jego samochód uderzył inny
pojazd – najprawdopodobniej
ford. Gdy kierowcy wyszli, by
obejrzeć straty, wywiązała się
między nimi sprzeczka, która
przeszła w rękoczyny – taksów-
karz został pobity i zostawiony
na ulicy. Według jego rodziny, ma
strzaskaną miednicę i pękniętą
panewkę kości udowej – czeka go
wszczepienie endoprotezy i długa
rehabilitacja. Sprawcy uciekli.
Oprócz krewkiego kierowcy w sa-
mochodzie byli jeszcze inni mę-
żczyźni.

Policja i krewni taksówkarza
poszukują wszystkich, którzy byli
świadkami bądź wiedzą coś o ca-
łym zajściu – kierowca nie zapa-
miętał niestety numerów rejestra-
cyjnych samochodu, który zderzył
się z jego taksówką. Może wśród
naszych czytelników jest ktoś, kto
widział całe zajście, być może
ktoś wie o sytuacji coś więcej
– jeśli tak, proszony jest o kon-
takt z bielańską policją bądź też
o informacje na adres e-mail:
szukamysprawcow@gmail.com.

(red)

Pobito taksówkarza
– szukamy świadków
� 13 listopada wieczorem na zjeździe z mostu
Północnego pobito taksówkarza.



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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

14 grudnia o godz. 12.30 Bie-
lański Ośrodek Kultury zaprasza
już na świąteczne spotkanie.

W wigilijny wieczór na starym
strychu dzieją się dziwy! Zwierzę-
ta rozmawiają tam o Bożym Na-

rodzeniu… Po rozdaniu prezen-
tów ciocia Kasia i wujek Zbych
wystawią dla swoich dzieci przed-
stawienie o zwariowanym wróbel-
ku Teosiu, który odkryje historię
Bożego Narodzenia. Dzięki temu
dzieci zobaczą szopkę i będą wie-
dzieć, dlaczego musiał w niej uro-
dzić się ktoś tak wyjątkowy.

W drugiej części imprezy zaba-
wy plastyczne związane z nadcho-
dzącym Bożym Narodzeniem.

Bilety 10 zł, spotkanie dla dzie-
ci w wieku powyżej 3 lat.

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

kc

Świąteczny teatrzyk dla dzieci
� Świąteczne „Dwie Godziny dla Rodziny” to spotkanie
z Teatrem Dobrego Serca oraz z wróbelkiem Teosiem,
który pojawi się w spektaklu „Teoś i Boże Narodzenie”.

W programie teatrzyk dla
dzieci „Don Kichot” w wykona-
niu Teatru Wariacja oraz zabawy
plastyczne.

Don Kichot to bajka z muzy-
ką hiszpańską o ostatnim ryce-
rzu i jego wiernym służącym,
którzy wędrując po Hiszpanii
i poszukując przygód spotykają
na swojej drodze różne prze-

szkody. Wpadanie w kłopoty to
ich specjalność, ale zawsze hi-
storia dobrze się kończy…

Termin: 30.11 (niedziela),
godz. 12.30, bilety 10 zł, przed-
sprzedaż od 24 listopada.

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

kc

Dzieci poznają Hiszpanię
� W ostatnią niedzielę listopada warto wybrać się
z dziećmi do domu kultury na Goldoniego – rozgrzeje
nas rodzinna impreza z cyklu „Podróżniczek”.





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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -
ne ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. 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:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

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

Fun da cja Dzie ci Afry ki dzia ła
od pię ciu lat, pro wa dząc za kro jo -
ne na sze ro ką ska lę pro gra my po -
mo cy, po cząw szy od fun du szu mi -
syj ne go (zbie ra nia pie nię dzy
na wnio sek mi sjo na rzy), po przez
wspie ra nie szkół, pra cu ją cych
w Afry ce le ka rzy -wo lon ta riu szy
po tzw. ad op cję ser ca, czy li dłu go -
fa lo wą opie kę nad kon kret nym
dziec kiem.

– Pa weł We rak so i Ro bert No -
ga pod ró żu jąc po Czar nym Lą -
dzie z ka żdym dniem na no wo od -
kry wa li ludz ką bie dę, w tym głód,
cho ro by, cier pie nie, pry mi tyw ne
wa run ki ży cia – pi szą wo lon ta riu -
sze. – Naj bar dziej po ru szy ły ich
lo sy lu dzi sta rych, cho rych, dzie ci
oraz ubo gich ro dzin. Z ka żdym
dniem wzra stał ich po dziw dla
bez in te re sow nej, trud nej, peł nej
wy rze czeń i nie bez pie czeństw
pra cy mi sjo na rzy. Prze ko na li się
oso bi ście, że da ru jąc po trze bu ją -
cym cząst kę sie bie, zy sku je się
wie lo krot nie wię cej.

Za po śred nic twem stro ny in ter -
ne to wej dzie cia fry ki.com mo żna
ku pić ubra nia, przy bo ry szkol ne
czy mle ko w prosz ku, któ re za po -
śred nic twem współ pra cu ją cych
z fun da cją mi sjo na rzy tra fią pro -
sto do po trze bu ją cych dzie ci al bo
wspo móc fun da cję ku pu jąc drob -
ne pa miąt ki za 10–20 zł. Obec nie
trwa ta kże zbiór ka uży wa nych
oku la rów ko rek cyj nych i prze ciw -
sło necz nych dla dzie ci i do ro słych
z Etio pii, Gha ny, Ka me ru nu, Na -
mi bii, Ugan dy i Mau re ta nii.

– Wie le dzie ci ma pro ble my ze
wzro kiem, a to po wo du je trud no ści
w na uce i w zdo by ciu do bre go wy -
kształ ce nia, co z ko lei prze kła da się
bez po śred nio na ja kość ży cia tych
dzie ci w przy szło ści – mó wi Mał go -
rza ta Ka łun z Fun da cji Dzie ci Afry -
ki. – Ba da nia wzro ku oraz mo żli -
wość do star cze nia im od po wied nich
oku la rów, czy to ochron nych, czy

ko rek cyj nych jest dla nich szan są,
któ rej bez ak cji dr Iwo ny Fi li pec kiej,
po my sło daw czy ni ak cji Oku li ści dla
Afry ki, ra czej by nie otrzy ma ły.

Oku la ry mo żna do star czać
do sie dzi by fun da cji w al. Zjed no -
cze nia 13. Wię cej in for ma cji o tej
i in nych ak cjach na stro nie dzie -
cia fry ki.com.

DG

Zróbmy coś dobrego dla Afryki
� W samym sercu Bielan, w al. Zjednoczenia, ma siedzibę fundacja
pomagająca afrykańskim sierotom i dzieciom z biednych rodzin.

Te go dnia na wy so ko ści przy -
stan ku Za jezd nia Żo li borz nie -
zna ny mę żczy zna usi ło wał si łą
wy mu sić na ko bie cie seks.
Na szczę ście nie uda ło mu się,
ale do tej po ry nie uda ło się go
od na leźć. Stąd też proś ba po li cji
o wszel kie in for ma cje: mo że
ktoś roz po zna je mę żczy znę
z por tre tu pa mię cio we go? Ma
mniej wię cej 35 lat, wzro stu oko -
ło 178 cm, szczu pła syl wet ka, ce -
ra śnia da, czo ło ni skie, wło sy
ciem ne pro ste, oczy ciem ne.
Ubra ny był w ciem ną blu zę oraz
je an sy.

Na wszel kie in for ma cje po li -
cjan ci cze ka ją przez ca łą do bę
przy ul. Że rom skie go 7. Mo żna ta -
kże zgło sić się do naj bli ższej jed -
nost ki po li cji lub prze ka zać in for -
ma cje na nr tel. 22 603–71–27,
22 603–71–55, 22 603–71–56 lub

na nu mer alar mo wy 997 lub 112.
In for ma cje mo żna ta kże prze sy łać
za po śred nic twem pocz ty elek tro -
nicz nej na ad res: krp5war sza -
wa@po li cja.waw.pl.

Spra wę pro wa dzi sie rż. Ewa
Pyś kie wicz.

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

Poszukiwany gwałciciel!
� Bielańska policja poszukuje mężczyzny, który 1
czerwca usiłował zgwałcić kobietę w okolicach
zajezdni na Żoliborzu.

źródło: fb D
zieci A

fryki



tel. 502-280-720 11

Ża den z kan dy da tów w Ło mian -
kach nie zdo był po nad po ło wy gło -
sów, stąd ko niecz ność dru giej tu ry
wy bo rów. 45% gło sów zdo był urzę -
du ją cy bur mistrz, dru gi w ko lej no -
ści był Wie sław Pszczół kow ski.

Zna ny jest też skład ra dy gmi ny,
któ ra bę dzie rzą dzić Ło mian ka mi
do 2018 ro ku. No wi rad ni to:
• Okręg 1 Buraków – Wrzosów

– Wiesław Bochenek
• Okręg 2 osiedle Dąbrowa

Leśna I – Bogumił Sikorski
• Okręg 3 osiedle Dąbrowa

Leśna II – Bogdan Pawłowski
• Okręg 4 osiedle Dąbrowa

Rajska – Cezary Astrau
• Okręg 5 osiedle Dąbrowa

Zachodnia, osiedle
Równoległa – Wojciech
Berger

• Okręg 6 osiedle Baczyńskiego
– Wanda Karaś

• Okręg 7 osiedle Prochownia,
osiedle Majowe – Wanda
Kuczera

• Okręg 8 osiedle Łomianki
Górne I – Tadeusz Krystecki

• Okręg 9 osiedle Łomianki
Górne II – Krzysztof
Terczyński

• Okręg 10 osiedle Łomianki
Centralne – Piotr

Bartoszewski
• Okręg 11 osiedle Pawłowo,

Łomianki Dolne sołectwo –
Ewa Krzyżowska

• Okręg 12 osiedle Łomianki
Stare – Mariola Niecikowska

• Okręg 13 osiedle Trylogia –
Joanna Roszkowska

• Okręg 14 osiedle Powstańców
– Paweł
Słupski-Kartaczowski

• Okręg 15 Łomianki Chopina
sołectwo, Łomianki Dolne
sołectwo – Małgorzata
Żebrowska-Piotrak

• Okręg 16 Kiełpin I sołectwo –
Maria Zalewska

• Okręg 17 Kiełpin II sołectwo
– Andrzej Graf

• Okręg 18 Dziekanów Bajkowy
sołectwo – Marcin Etienne

• Okręg 19 sołectwa:
Dziekanów Polski,
Dziekanów Nowy, Kępa
Kiełpińska – Jarosław
Białobrzeski

• Okręg 20 Dziekanów Leśny
sołectwo, Kiełpin, Dziekanów
Polski – Krzysztof Wawer

• Okręg 21 Sadowa sołectwo,
Dziekanów Polski – Maciej
Wroniewski

(red)

Łomianki
Pszczółkowski kontra Dąbrowski
� Tomasz Dąbrowski za dwa tygodnie będzie walczył
o funkcję burmistrza Łomianek z chcącym powrócić
na to stanowisko Wiesławem Pszczółkowskim.

Efek tem ogło szo ne go kon kur su
na kon cep cję za go spo da ro wa nia
za nie dba ne go te re nu przy Fa -
brycz nej jest aż 13 po my słów
na no wo cze sny park z je zio rem
i pla żą. Zwy cięz ców by ło dwóch.
Pierw sze miej sce zdo był Ma rek
Le śniew ski. Je go zda niem park
po wi nien mieć kil ka stref m.in.
dla ro dzin z dzieć mi ko rzy sta ją -
cych z pla cu za baw, ro we rzy stów
czy osób spę dza ją cych czas
przy gril lu bądź ogni sku. W je go
wi zji nie za bra kło też ścian ki wspi -
nacz ko wej, pla ży, ście żki dy dak -
tycz nej oraz czę ści spa ce ro wej dla
se nio rów. Dru gie miej sce to zu -
peł nie in na kon cep cja. Jo an na
Pau li na Kar li kow ska, Ju sty na Ką -
ko lew ska, Ka ro li na Aga ta Gór nik
i Mar ta Ku ro wic ka chcą za cho wać
to miej sce w jak naj bar dziej na tu -
ral nym kształ cie, ale z kon tra sto -
wym ukła dem ko mu ni ka cyj nym.

Czy to ozna cza, że ma my już
go to wy pro jekt par ku? Oka zu je
się, że nie. Dro ga do je go za go -
spo da ro wa nia jest jesz cze da le ka,
bo fak tycz ny pro jekt mo że skła -

dać się po czę ści z ka żdej kon kur -
so wej pra cy.

– Wszyst kie opra co wa nia mo -
że my wy ko rzy stać do pro jek to wa -
nia. W pierw szej ko lej no ści cze -
ka ją nas pra ce re kul ty wa cyj ne,
do pie ro po tym bę dzie my mo gli
przy stą pić do dal sze go eta pu
i pro jek to wa nia – mó wi wi ce bur -
mistrz Piotr Ru siec ki.

Cał ko wi te kosz ty re wi ta li za cji
zna ne bę dą po opra co wa niu ofi -
cjal ne go pro jek tu, jed nak w pierw -
szej ko lej no ści ko niecz ne jest za -
bez pie cze nie pie nię dzy na wy ko na -

nie re kul ty wa cji za nie czysz czo ne go
te re nu przy je zio rze (zgod nie z po -
sta no wie nia mi de cy zji Re gio nal ne -
go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w War sza wie). Pra ce re kul ty wa cyj -
ne pla no wa ne są na przy szły rok.
Re wi ta li za cja ca łe go par ku bę dzie
mu sia ła być pro wa dzo na eta pa mi,
bo in we sty cja jest na praw dę oka za -
ła, a co za tym idzie bę dzie kosz -
tow na. Kie dy ma my szan se na pla -
żę, park i ca łą resz tę przy jem no ści?

Jak bę dą pie nią dze. Opty mi -
stycz ne?

AS

Pomysły na park przy Fabrycznej
� Park przy Fabrycznej to życzenie wielu mieszkańców Łomianek, którzy szukają
miejsca do spokojnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Jak może on wyglądać?
Do końca listopada propozycje można oglądać na wystawie w domu kultury.
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Zwycięska koncepcja

reklama w „Echu”




