
– Przez wiele lat Bielany były
niezauważane przez radnych
Warszawy. Teraz to się chyba
zmieniło i naprawdę jest co świę-
tować, ponieważ dostaliśmy bar-
dzo solidny zastrzyk finansowy
– mówi Grzegorz Pietruczuk.
W sumie na inwestycje dzielnica
dostała 27,5 mln zł. Połowa z tych
funduszy wykorzystana zostanie
na inwestycję drogową. Druga zaś
połowa – na remonty i moderni-

zacje bielańskich placówek oświa-
towych.

Przy szkole filialnej na ul. Ar-
kuszowej 202 (jest to filia Szkoły
Podstawowej nr 273 przy ul. Bal-
cerzaka 1) zbudowane zostanie
boisko. Na ten cel przeznaczony
będzie okrągły milion złotych.

– Ponadto poza dwoma boiskami
do futbolu czy koszykówki, powsta-
nie również bieżnia – informuje
Małgorzata Kink, rzeczniczka dziel-

nicy Bielany. A sam budynek szkoły
przy Balcerzaka przejdzie termomo-
dernizację, na którą wydane zosta-
nie prawie pół miliona. – Natomiast

w przedszkolu nr 422 przy ulicy Brą-
zowniczej 17 zostanie wydzielona
na potrzeby najmłodszych nowa sala
dydaktyczna z łazienką i szatnią.
O 25 zwiększy się liczba miejsc dla
maluchów. Koszt robót to 75 tys. zł
– mówi Małgorzata Kink.

W ciągu roku rozbudowane zo-
stanie przedszkole przy ulicy Zofii
Nałkowskiej 3, dzięki czemu przy-
będzie tam 75 miejsc dla trzech
grup malców. Koszt inwestycji
to 3,5 mln zł. W tym roku rozpocz-
nie się również modernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół Sportowych
nr 50 przy Lindego 20 na Wrzecio-
nie. Szkoła zostanie ocieplona
i dostosowana do potrzeb osób

niepełnosprawnych. W miejscu
starego łącznika powstanie nowy,
który połączy szkołę z budynkiem
pracowni i biblioteki. To będzie
pierwszy etap remontu, który zo-
stanie wykonany w ciągu roku
i będzie kosztować siedem milio-
nów. Kolejny etap inwestycji
– modernizacja pracowni i biblio-
teki – być może wykonany zosta-
nie po 2017 roku. Modernizacje

przejdą także przedszkola: nr 181
przy Pruszyńskiego 5 (227,5 tys. zł)
oraz nr 236 przy Fontany 2 (940
tys. zł). Czy prace budowlane będą
oznaczać utrudnienia dla dzieci?
Niestety, to nieuniknione.

– Na czas robót dzieci zostaną
czasowo przeniesione do innych
placówek – wyjaśnia burmistrz
Tomasz Mencina.

Przemysław Burkiewicz
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Przez wiele
lat Bielany były
niezauważane przez
radnych Warszawy. Teraz
to się chyba zmieniło
i naprawdę jest co
świętować, ponieważ
dostaliśmy bardzo solidny
zastrzyk finansowy – mówi
Grzegorz Pietruczuk.

Rada miasta przyznała naszej dzielnicy dodatkowe fundusze

28 milionów dla Bielan
� Bielany otrzymają prawie 27,5 mln zł na inwestycje przez najbliższe trzy lata. To decyzja radnych miasta podjęta na ostatniej sesji. Połowa tej kwoty
zostanie wydana na budowę ulicy Encyklopedycznej, natomiast druga połowa na remonty, rozbudowy i inne inwestycje w placówkach
edukacyjnych. Modernizacja czeka przedszkola przy Brązowniczej, Nałkowskiej Fontany, Doryckiej, Pruszyńskiego. Będą też nowe boiska szkolne. – To
ogromna radość, potrzeby finansowe Bielan zostały wreszcie zauważone na placu Bankowym – mówi Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz dzielnicy.

Przedszkole przy Nałkowskiej 3
zostanie rozbudowane i przyjmie 75 dzieci więcej



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Horror kierowców i mieszkań-
ców ulicy Encyklopedycznej opi-
sywaliśmy już wielokrotnie. To
jedna z ważniejszych arterii Mło-
cin. Wąska, bez kanalizacji desz-
czowej i chodników. Piesi chodzą
po błocie, samochody mają pro-
blem z wyminięciem się. Przebity
niedawno do Trasy Mostu Pół-
nocnego fragment (który nie wie-
dzieć czym, zasłużył sobie
na nadanie nazwy „ulica Książąt
Mazowieckich”) ma co prawda
w miarę równą nawierzchnię, ale
jest bardzo wąski. Za chodnik zaś
służy ścieżka wyłożona betonowy-
mi płytami typu MON. Po zmro-
ku jest tu ciemno, ponieważ nie
ma ani jednej lampy ulicznej.

– Nie jest ciekawie. Kupiłam
mieszkanie niedaleko. Nie zdawa-
łam sobie sprawy, że Encyklope-
dyczna jest w tak złym stanie.
Strach wieczorem wracać z pracy.
Boję się, że w tych ciemnościach
zostanę potrącona przez samo-
chód – mówi w rozmowie z naszym
reporterem mieszkanka ulicy.

Koniec koszmaru jest na szczę-
ście bliski. Rada Warszawy przy-
znała dzielnicy Bielany prawie
trzydzieści milionów złotych
z przeznaczeniem na inwestycje.
– Za piętnaście milionów zbudu-
jemy od podstaw ulicę Encyklo-
pedyczną – mówi wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. Druga po-
łowa pójdzie na remonty szkół
i przedszkoli.

Oto fragment uzasadnienia fi-
nansowego przygotowanego
przez bielański wydział infra-
struktury: „Celem zadania jest
poprawa komunikacji i bezpie-
czeństwa ruchu oraz estetyki
ul. Encyklopedycznej. Ulica jest
w bardzo złym stanie technicznym
i została zakwalifikowana
do przebudowy podczas przepro-
wadzanych corocznych przeglą-
dów stanu technicznego dróg
gminnych. Planowany zakres ro-
bót obejmuje rozbiórkę istnieją-
cej jezdni oraz budowę: nowej
jezdni wraz z podbudową, chod-
ników, zjazdów, zatok postojo-

wych i autobusowych, odwodnie-
nia. Ponadto planowana jest prze-
budowa kabla oświetleniowego

i latarni ulicznych. W 2015 r. pla-
nowane jest uaktualnienie doku-
mentacji technicznej, uzyskanie
decyzji zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej oraz przepro-
wadzenie postępowania przetar-
gowego”.

Robotnicy wejdą na plac budo-
wy w przyszłym roku.

Przemysław Burkiewicz

15 milionów na budowę ulicy

Encyklopedyczną zbudują od podstaw
� Bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców Młocin. Rada miasta przyznała dzielnicy
Bielany prawie trzydzieści milionów złotych na inwestycje na najbliższe lata. Połowa
zostanie przeznaczona na budowę ulicy Encyklopedycznej między Heroldów a Pasymską.
Od podstaw zbudowana będzie także ul. Książąt Mazowieckich. – Nareszcie! Męczymy się
tutaj. Przecież to wygląda jak koszmarny sen drogowca – mówią mieszkańcy.

Spójrzmy prawdzie w oczy: lo-
kalizacja starego kampusu Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego jest beznadziejna a bu-
dowa kilku gmachów na polanie
obok barokowego kościoła, po-
środku starego lasu, była błędem,
który skutkuje dziś stałym kon-
fliktem między uczelnią a ekolo-
gami i obrońcami zabytków. Ale
skoro uczelnia już istnieje i co-
dziennie dojeżdżają do niej stu-
denci, trzeba ten problem jakoś
rozwiązać. Po jeździe testowej au-
tobusu elektrycznego na ul. De-
wajtis pojawiło się pytanie:

– Dlaczego nie można urucho-
mić linii autobusowej na Wisło-
stradzie?

Otóż można. Właściwie zadane
pytanie powinno brzmieć: „Dla-
czego nic tamtędy nie kursuje?”.
Mało kto pamięta, że wiosną 1989
roku na Wisłostradzie obok Aka-
demii Teologii Katolickiej zatrzy-
mywała się linia 300, zlikwidowa-
na ze względu na niskie wykorzy-
stanie. W ciągu 26 lat wiele się
zmieniło. ATK przekształciła się
w UKSW, studentów przybyło, es-
takady Wisłostrady nad Lasem
Bielańskim zostały zmodernizo-
wane a na Młocinach otwarto sta-
cję metra, do której byłby stam-
tąd bardzo wygodny dojazd.

– Istniało wiele koncepcji rozwią-
zania dojazdu do kampusu na De-

wajtis – mówi Agnieszka Pawlak,
rzeczniczka UKSW. – Ta, o której
Pan pisze, była jedną z nich, rozpa-
trywaną przed laty przez instytucje
posiadające uprawnienia do podję-
cia decyzji w tej sprawie. Decyzja
była negatywna.

Wbrew pozorom dojście
na UKSW z Wisłostrady nie jest
ani trochę łatwiejsze, niż z ul. Ma-
rymonckiej. To 600-metrowy spa-
cer, podczas którego trzeba wejść
na skarpę. Same przystanki zloka-
lizowane byłyby na wiadukcie
i niedostępne dla niepełnospraw-
nych.

– W ostatnich latach oraz
w trakcie przejazdu technicznego
przez ul. Dewajtis nie było już
mowy o obsłudze komunikacyjnej
UKSW od strony Wisłostrady
– mówi Magdalena Potocka,
rzeczniczka ZTM. – Uczelnia jest
zainteresowana dojazdem do linii
metra przez ul. Dewajtis. Biorąc
pod uwagę takie rozwiązanie,
przystanek autobusowy powinien
być zlokalizowany na terenie
kampusu uczelni, co jest rozwią-
zaniem zdecydowanie korzyst-
niejszym, niż przystanki znajdują-
ce się w znacznej odległości
od niego – przy Wisłostradzie.

I tak źle, i tak niedobrze. Loka-
lizacja kampusu UKSW jest bez-
nadziejna.

Dominik Gadomski

Do UKSW Wisłostradą?
� Po artykule o koncepcji połączenia UKSW ze stacją
metra za pomocą elektrobusów otrzymaliśmy wiele głosów
od miłośników Lasu Bielańskiego zwracających uwagę, że
zamiast wpuszczać komunikację miejską do rezerwatu,
można uruchomić zwykłe autobusy na Wisłostradzie.

Od czasu likwidacji linii 300 estakady bielańskie zbudowano od
nowa. Dlaczego nie kursują nimi autobusy?

Kupiłam
mieszkanie niedaleko.
Nie zdawałam sobie
sprawy, że
Encyklopedyczna jest
w tak złym stanie. Strach
wieczorem wracać
z pracy. Boję się, że
w tych ciemnościach
zostanę potrącona przez
samochód – mówi
mieszkanka ulicy.
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Chlor to silnie trujący, żółtozie-
lony gaz cięższy od powietrza,
który w świetle słonecznym łączy
się z wodorem, tworząc chlorowo-
dór. Jeśli dodatkowo zmieszać go
z wodą – powstanie kwas solny,
silnie żrący oraz toksyczny. Zresz-
tą nawet czysty chlor nie należy
do bezpiecznych – jego opary dra-
żnią drogi oddechowe i mogą
prowadzić do śmierci: był używa-
ny jako broń chemiczna pod-
czas I wojny światowej. Jest za-
grożeniem nawet w małych stęże-
niach – długotrwałe wdychanie
chloru powoduje osłabienie płuc.
Charakterystyczny zapach wyczu-
walny jest od naprawdę niewiel-
kich ilości, choć niebezpiecz-
na dawka to 1000 cząsteczek
na milion. Najprościej przekonać
się o wonności tego gazu, odkrę-

cając butelkę wybielacza – cha-
rakterystyczny zapach szybko roz-
niesie się po mieszkaniu. W takiej
dawce, jak zawarta w chemika-
liach domowych, szkodliwość jest
naprawdę znikoma.

Nic więc dziwnego, że miesz-
kańcy okolic wyczuwając duszący
odór, wezwali jednostkę ratowni-
czą. Strażacy z pomocą specjal-
nych detektorów sprawdzili tok-
syczność powietrza – i odjechali,
bo urządzenia nie odnotowały
niebezpiecznych substancji.

Uciążliwość wysypiska nie ustaje.
Niepokój a nawet przewrażliwienie
mieszkańców także, czemu zresztą
nie ma co się dziwić. Jak długo
jeszcze? Tego nie wiadomo. Od je-
sieni prokuratura prowadzi postę-
powanie w sprawie wstrzymania
działalności kompostowni na Biela-

nach. Jednocześnie Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania przygoto-
wuje się do uruchomienia składo-
wiska odpadów na terenie po poli-
gonie wojskowym w Zielonce. War-
szawa obiecuje, że wysypisko w Ra-
diowie zostanie zamknięte do koń-
ca 2016 roku, kompostownia „kilka
lat później”. Mieszkańcy stanowczo
domagają się jej wcześniejszej li-
kwidacji. Niestety, ubiegłoroczne
protesty – także te teoretycznie naj-
skuteczniejsze, przedwyborcze
– póki co efektów nie przyniosły.

– Wciąż staramy się zaintereso-
wać kwestią wysypiska Minister-
stwo Środowiska – mówi Grzegorz
Pietruczuk, wiceburmistrz Bielan.
– Strażacy byli wzywani nie tylko
w dzień, ale także w nocy.

Na Chomiczówce smród będzie
się unosił jeszcze długo…

(wt)

Chlor nad Radiowem?

Mieszkańcy wzywają straż pożarną
� W środę i czwartek 11 oraz 12 marca strażacy byli wzywani w okolice wysypiska
na Radiowie. Powód? Wyczuwalny zapach chloru w powietrzu.

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański)
tel. 22 392 91 99, 668-138-979

ul. Żeromskiego 33
tel. 22 499 66 30, 668-139-021

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Uciążliwość wysypiska nie ustaje



Nokturnu – bardzo ładna na-
zwa. I adekwatna do miejsca, po-
nieważ od czasów międzywojnia,
gdy na łąkach wsi Placówka po-
wstała kolonia domków jednoro-
dzinnych, aż po lata sześćdziesiąte
była to ulica Fryderyka Chopina.
A on komponował m.in. nokturny.
Było tu pięknie i zielono. W otuli-
nie Puszczy Kampinoskiej, wśród

zielonych łąk mazowieckich miesz-
kali tu podoficerowie i oficerowie
Wojska Polskiego oraz urzędnicy.
Stawiali domki solidne. Drewniane
albo murowane. W ogrodach
pachniało bzem, zaś z owoców po-
wstawały wspaniałe przetwory. Po-
rzeczki nadawały się na dżemy
i powidła, z winogron można było
zrobić pyszne domowe wino, zaś

jabłka lądowały na talerzach w po-
staci szarlotki. Cisza niezmącona
hałasami wielkiego miasta pozwa-
lała zapomnieć, że to ledwie parę
kilometrów od Warszawy. Na Cho-
pina rzadko zjawiały się samocho-
dy. Jeśli już to służbowy wóz jakie-
goś pana kapitana czy majora.

Dziś z tego świata nie zostało
nic. Ulica jest zapomniana przez

Boga i ludzi. Wiele domów legło
w gruzach i wygląda jak dekoracja
do filmu o wojnie. – O, w tamtym

domu, to chyba był numer 10,
mieszkał Tadeusz Bogdanik. Bar-
dzo porządny facet. Był na woj-
nie, siedział w obozie. Po wyzwo-
leniu wrócił tu i mieszkał w swo-
im domu do końca – mówi starszy
mężczyzna, którego spotykam
na drodze. Dlaczego jest tu jak
w horrorze? Wszystkie domy
opuszczone… – Młodzi podosta-
wali mieszkania za komuny. Huta
Warszawa ciągle się rozbudowy-
wała i wchłaniała kolejne ulice
i domy. Ulicę Tarnowskiego zaję-
ła walcownia metali – wyjaśnia

mój rozmówca. – Starzy poumie-
rali, młodym nie chce się zająć
ogródkiem. Nie sprzedają posesji,
bo kto tu kupi działkę, na tej
umieralni – dodaje. I mówi, że
z tej ulicy wywodzi się nawet je-
den biskup. – Biskup Zbigniew
Kraszewski urodził się w tamtym
drewniaku – wskazuje dom nr 9.

Ulica Nokturnu nie ma utwar-
dzonej nawierzchni. Nie ma na-
wet chodników – po deszczu jest
tu błotniście. Jest kilka latarń.
Tylko czy mają po co świecić?
Nikt tu przecież już praktycznie
nie mieszka. Nie licząc jednej za-
graconej posesji, na której mieści
się domowa hodowla… kóz! Ro-
gacizna ma wybieg przed zrujno-
wanym drewniakiem.

Tak historia zatacza koło. Naj-
pierw było pole. Potem powstały
uliczki i domy. Za sanacji było tu
pięknie, jak na pocztówce. Osie-
dle przetrwało wojnę, a przecież
w okolicy odbyła się słynna, bar-
dzo krwawa bitwa Polaków
z Niemcami, zwana Warszawski-
mi Termopilami. 20 wrze-
śnia 1939 roku żołnierze 30. Puł-
ku Strzelców Kaniowskich
pod komendą majora Bronisława
Kamińskiego broniła stolicy
na polach Placówki, Wawrzysze-
wa i Wólki Węglowej. Nokturnu
obronną ręką wyszła z prób
wchłonięcia jej przez wielką Hutę
Warszawa. I ostatecznie dokonuje
żywota w cieniu kominów ogrom-
nego zakładu. Nikogo tu nie ma.
Nikt tu nie przychodzi. Czy pozo-
stało już tylko skreślenie tej ulicy
z rejestru nazw…?

Przemysław Burkiewicz
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Urodził się tu biskup, dziś mieszkają kozy

Ulica z wyrokiem śmierci
� Niewiele osób kojarzy ulicę Nokturnu na Bielanach. Nic dziwnego, bo znajduje się ona na istnym końcu świata.
Świata, który i tak powoli, w osamotnieniu umiera. Bo zagląda tu tylko światło księżyca, które w mroku rozświetla
rozpadające się przedwojenne domki dawnej podwarszawskiej kolonii. Choć tętniło tu życie, dziś prawie wszystkie
domy są opuszczone. Mieszkają tu za to kozy.

W otulinie
Puszczy Kampinoskiej,
wśród zielonych łąk
mazowieckich mieszkali
podoficerowie
i oficerowie Wojska
Polskiego oraz urzędnicy.
Stawiali domki solidne.
Drewniane albo
murowane. W ogrodach
pachniało bzem, zaś
z owoców powstawały
wspaniałe przetwory.



Swarożyca, Popiela, Rokokowa
– te uliczki znajdują się na Biela-
nach, ale jednak z boku. Nie stoją
przy nich bloki, nie ma hipermar-
ketów. Są domy jednorodzinne,
warsztaty samochodowe. Ulice
mają nawierzchnię gruntową,
a trakcja elektryczna i telefonicz-
na wciąż podwieszona jest na słu-
pach. Wieś, ale jednak miasto,
i do tego stołeczne.

– A daj pan spokój – macha ręką
starszy pan, którego spotykam
na rogu Wólczyńskiej i Swarożyca.
W siatce ma dwa bochenki chleba,
paprykarz szczeciński, butelkę
mleka. – Żyjemy tu wciąż jak
przed wojną, na najgorszych pery-

feriach. Co z tego, że autobusy są
marki Mercedes, skoro ja wciąż
muszę brać wodę z pompy – narze-
ka i zaciąga się papierosem bez fil-
tra. Rzeczywiście, magistrackie ta-
blice z nazwami ulic mówią, że je-
steśmy w stolicy, w XXI wieku, ale
ta okolica… Zapach palonego
drewna, ponieważ nie ma sieci
cieplnej, odgłos gdakania kur, bo
wokoło nie ma „inwestycji”
z „apartamentami”, w których
mieszkają przewrażliwieni
na punkcie takich atrakcji nowi
warszawiacy… – Dobrze, że nie
płacimy opłat klimatycznych. Bo
jak szambiarka „miodek” u kogoś
wybierze, to zapachy takie swojskie

na całej Rokokowej, że klękajcie
narody – dodaje wąsaty mężczyzna
z robociarską torbą na ramieniu.

Idzie ku lepszemu. Już w tym
roku wybudowana zostanie kana-
lizacja. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji przygo-
towuje dokumentację przetargo-
wą dla budowy kanalizacji w cią-
gu ulic Rokokowej, Swarożyca
i Popiela. – Zgodnie z opracowy-
waną dokumentacją przetargową
roboty budowlane we wskazanym
rejonie powinny się zakończyć
do końca bieżącego roku – wyja-
śnia Magdalena Wojewódzka
z biura prasowego MPWiK.

Przemysław Burkiewicz

Cywilizacja wkracza między kurniki i domki Kaliszówki
� Bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców kolonii Kaliszówka. Stołeczne wodociągi wybudują w ulicy Rokokowej i jej przecznicach
kanalizację. Oznacza to, że nareszcie zakończy się tu epoka szamb i wylewania pomyj na podwórko, bo obecnie żyje się tu jak za króla Ćwieczka.
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Południowy fragment ul. Stani-
sława Przybyszewskiego został
w ubiegłym roku wyremontowa-
ny, pozostała część nadal czeka
na równe chodniki. W oczekiwa-
niu na remont, a może i na rewi-
talizację, warto pochylić się
nad osobą patrona, cytowanego
często na takich stronach interne-
towych, jak… satan.pl. Dlaczego?

Pochodzący z Kujaw młodopol-
ski poeta (1868–1927) był w swoich
czasach uznawany za wielkiego
skandalistę, zaś jego książeczka
„Synagoga Szatana”, poświęcona

czarownicom, sabatom i czarnym
mszom, nawet współcześnie budzi
zdumienie. Przybyszewski, przestu-
diowawszy prace poświęcone śre-
dniowiecznej inkwizycji (z dzisiej-
szego punktu widzenia pozbawione
wartości naukowej), opisał prze-
bieg czarnej mszy. Jeden z łagod-
niejszych fragmentów wygląda tak:

– Szponą swoją zeskrobuje Sza-
tan neoficie znamię chrztu, a na-
stępnie odbywa się chrzest w wo-
dzie z trującej kałuży, po czym
przysięga, że nie będzie używał
Sakramentu, jak tylko w nieczy-

stych celach, że nigdy nie zdradzi
tajemnicy sabatu i ustawicznie bę-
dzie się starał pozyskać dla Szata-
na nowych wspólników.

Wkrótce po publikacji do Przy-
byszewskiego przylgnęło miano
satanisty:

– Ten „satanizm” rozsławił moje
nazwisko, a raczej osławił niesły-
chanymi anegdotami. Raz zrobio-
no ze mnie przecież hierofanta ja-
kiejś sekty satanicznej czy też pa-
ladystycznej, (…) byłem oczywi-
ście uczestnikiem „czarnych
mszy” i powiernikiem samego Ba-
phometa, i znalazł się nawet
w Niemczech swoją drogą bardzo
poczytny pisarz Landau, który
w swej powieści uwiecznił mnie ja-
ko prowodyra sekty lucyferianów.

Wielka szkoda, że biogram po-
ety, umieszczony na tabliczkach
Miejskiego Systemu Informacji
ogranicza się do suchych informa-
cji: urodził się… tworzył…
umarł… Przede wszystkim był
niezwykle ciekawym człowiekiem.

DG

Satanista patronem ulicy?
� Nie, nie ma propozycji nazwania ulicy na Bielanach imieniem Adama „Nergala”
Darskiego. Jedna z ważniejszych ulic w zabytkowej części dzielnicy już teraz nosi
nazwisko poety, którego o satanizm oskarżano co najmniej równie często.



Potrzeba bezinteresownego pomagania drzemie
w każdym z nas. Nie przechodzimy obojętnie wobec
krzywdy drugiego człowieka, szczególnie dziecka.
Nie odwracamy wzroku od potrzebujących naszej po-
mocy, choć często wymaga to od nas dodatkowego
wysiłku, poświęcenia, czasu…

A jeśli tym potrzebującym jest ktoś, kogo nie zna-
my i pewnie nigdy nie poznamy osobiście? Ktoś, kto
cierpi nie tuż obok nas, ktoś od kogo dzielą nas ty-
siące kilometrów, ktoś gdzieś na obcym kontynen-
cie? Dziecko umierające z głodu… Dziecko, któremu
nikt nie daje szans na przeżycie...

W styczniu bieżącego roku przedstawiciele
Fundacji DZIECI AFRYKI odwiedzili Kamerun
z kolejną wyprawą misyjną. W relacji z wypra-
wy piszą:

„Jest wtorek 6 stycznia, dotrzymując słowa
jeszcze raz odwiedzamy pigmejskie chaty. Spo-
łeczność wioski otrzymuje worki z ryżem, puszki
z sardynkami, szare mydło. Dzieci cieszą się
z zabawek podarowanych przez Patryka – syna
jednego z podróżników. Teraz za dnia, z bliska,
przyglądamy się ich lichym domostwom zbudo-
wanym z liści lub gliny.

Jeden z mężczyzn informuje s. Gabrielę o cho-
rej córce. Zaglądamy do wnętrza chaty. Widok
cierpiącej z bólu dziewczynki paraliżuje nasze
serca. Nabrzmiały do granic możliwości brzu-
szek, nawet przy najdelikatniejszym dotknięciu,
sprawia jej ogromny ból. Opuchnięte stopy zdra-
dzają ostatnią fazę choroby głodowej. Decyzja
o próbie ratowania dziewczynki zapada natych-
miast. Zabieramy Katrin i jej ojca do misyjnego
ośrodka zdrowia w Djouth. Prowadząca skromnie
wyposażoną placówkę s. Donata Krupa ze Zgro-
madzenia Sióstr Duszy Chrystusowej jest bardzo
zmartwiona:

– Podobnych przypadków mamy wiele, ale ten
jest skrajnym, źle rokuje.

Nie musimy nalegać, misjonarka obiecuje, że
uczyni wszystko, aby ratować życie Katrin, my
zaś, że pokryjemy wszelkie koszty leczenia oraz
kilkumiesięczną dietę, która pozwoli wrócić
dziewczynce do pełnego zdrowia. Dramat trwa,
cierpienie nie ustaje.

– Katrin przyjmuje w niewielkich ilościach po-
karm bogaty w proteiny – cieszy się s. Donata
– to dobry sygnał, ale sytuacja nadal jest bardzo
poważna a jej życie pozostaje w rękach Boga.

Nazajutrz żegnamy się z Djouth, żegnamy Ka-
trin. Cierpienie z twarzyczki dziewczynki nie zni-

ka, uśmiech nie pojawia się nawet na ułamek se-
kundy. Tylko na widok upominku pochyla główkę,
by nałożyć kolorowy drewniany naszyjnik.
W rączce Katrin pozostawiamy miniaturkę zielo-
nej żabki – maskotkę misjonerską. Odjeżdżamy
z nadzieją w sercach oraz ogromnym pragnie-
niem życia dla Katrin.

Będąc już w zasięgu Internetu informujemy
sympatyków fundacji o dziewczynce, prosząc
o pomoc w ratowaniu jej życia. Los Katrin poru-
szył wiele polskich serc. Będąc w Afryce często
otrzymywaliśmy zapytania o stan jej zdrowia. Nie-
stety nie mieliśmy możliwości skontaktowania się
z misją w Djouth, w której nie działają telefony ko-
mórkowe. Dopiero po powrocie do Polski, 22
stycznia, otrzymaliśmy smutną wiadomość
o śmierci Katrin.

Wierzymy, że spotkanie z Katrin nie było przy-
padkowe. Los dziesiątek a może i setek dzieci
żyjących w ubogich wioskach równikowych la-
sów, borykających się z robaczycą i głodem leży
w naszych rękach. Ośrodek zdrowia w Djouth,
może ratować dziecięce życie, ale potrzebuje
stałego wsparcia. Podczas naszej podróży misyj-
nej odwiedziliśmy wiele podobnych miejsc…

Fundacja DZIECI AFRYKI dziękuje wszystkim,
którzy przekazali środki na ratowanie życia Ka-
trin. Tym razem nie zdążyliśmy z pomocą, tym

bardziej musimy zrobić wszystko, by inne dzieci
nie podzielały jej losu. W dzisiejszych czasach
dobrobytu nikt nie powinien umierać z głodu.”

Udzielanie pomocy potrzebującym jest nie tylko
ludzkim odruchem, ale też obowiązkiem moralnym
każdego z nas. Im większym dobrem obdarujemy
bliźniego, tym więcej dobra do nas powraca. A po-
maganie… może być takie proste. Jeśli masz czas,
przyłącz się do nas, zostań wolontariuszem. Jeśli
nie masz czasu, podziel się tym, co posiadasz – do-
brym słowem, modlitwą. Jeśli nie stać cię na stałe
wsparcie materialne afrykańskiego dziecka, raz
w roku przekaż swój 1% podatku na pomoc dzieciom
takim jak Katrin.

Fundacja DZIECI AFRYKI składa gorące podzięko-
wania za przekazanie 1% podatku na realizację pro-
gramów pomocowych. Współpracujemy z polskimi
misjonarzami oraz partnerami afrykańskimi. Opieku-
jemy się sierotami, dziećmi niepełnosprawnymi fi-
zycznie i głuchoniemymi. Wspieramy działalność mi-
syjnych ośrodków zdrowia poprzez dożywianie dzieci
głodujących oraz wolontariacką działalność polskich
lekarzy.

Środki pochodzące z 1 procenta podatku są rozgo-
spodarowane pomiędzy beneficjentów pomocy w ró-
żnych krajach afrykańskich m.in. na:

– pomoc dla sierot, ubogich dzieci, starców i cho-
rych (Burundi, Kamerun, Republika Środkowoafry-
kańska);

– budowę oraz wyposażenie szkół i świetlic (Gha-
na, Uganda, Sudan Południowy);

– opiekę medyczną lekarzy dentystów, okulistów
i dermatologów (Kamerun, Uganda)

– doposażenie ośrodków medycznych w niezbędne
leki (Kamerun)

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

http://www.dzieciafryki.com/

POMAGAMY Z MISJĄ





27 marca będą to dwie bajecz-
ki. O godz. 10:00 – Goryl Śnieżek
w Barcelonie – aktorsko-animo-

wany film o przygodach małego
goryla, który był inny od wszyst-
kich innych goryli na świecie – był
śnieżnobiały…

Trzy godziny później,
o godz. 13.00, piękna wizualnie
familijna opowieść o dorastaniu
do samodzielności, odwadze i po-
święceniu, ilustrowana niezwykłą
muzyką inspirowaną afrykańskim
folklorem – Zambezia.

Obowiązują zapisy
– tel. 22 663–83–14, e-mail: kinoza-
rogiem@bibliotekabielany.waw.pl.

(red)

Poranki filmowe na Duracza
� Dziecięce Poranki Filmowe to pokazy bajek
adresowane do maluchów powyżej trzeciego roku życia.
W każdy piątek o godzinie w Kinie za Rogiem w bibliotece
przy ul. Duracza 19 dzieci mają możliwość obejrzenia
swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie. Spektakl „Guliwer” rozpocz-

nie się o godz. 12.30. Podczas
swojej pierwszej morskiej podró-
ży Guliwer jako lekarz okrętowy
dociera do nieznanego lądu,
gdzie żyje lud zwany Liliputami.
Słyną oni z odwagi i waleczności,
jakiej dziś się już nie spotyka.
Guliwer, mimo że przewyższa
ich wzrostem i początkowo prze-
raża małych ludzi, w końcu zo-
staje ich przyjacielem i wybawcą.

Po spektaklu animacje pla-
styczne.

Bilety 10 zł. Dla dzieci od 4
lat.

kc

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

W naszej szkole mogą uczyć
się absolwenci ośmioletniej
szkoły podstawowej, gimna-
zjum i zasadniczej szkoły za-
wodowej. Przyjmujemy rów-
nież osoby, które przerwały
również naukę w technikum,
liceum profilowanym lub in-
nym liceum ogólnokształcą-
cym, a chciałyby ukończyć
szkołę średnią.

Dotyczy to także osób, które
nie ukończyły lub nie zdały
semestru.

Pod warunkiem uzupełnie-
nia egzaminów klasyfikacyj-
nych, możliwa jest kontynu-
acja nauki w AS – Liceum
Ogólnokształcącym.

Matura – noworoczne posta-
nowienie

Nowy Rok to czas nowych
postanowień i chęci realiza-
cji planów. Jednym z nich
jest zdanie matury. Jest to
możliwe dla osób uczęszcza-
jących na kurs maturalny
przy AS – Liceum Ogólno-
kształcącym dla Dorosłych.

Komu potrzebne są kursy?
Na pewno tym wszystkim,
którzy:

– chcą przystąpić do egza-
minu maturalnego i zdać go
z powodzeniem;

– mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią wiele
lat temu;

– chcą przybliżyć sobie te-
matykę egzaminu maturalne-
go, dowiedzieć się o formie
i przebiegu egzaminu;

– nie czują się dostatecznie
przygotowani na sprawdzian
wiedzy i umiejętności egzami-
nacyjnych;

– czują brak motywacji i sa-
modyscypliny do systematycz-
nego powtarzania materiału.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placówki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny.

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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Spotkanie odbędzie się w sobotę
– 28 marca o godz. 12.30 w Bielań-
skim Ośrodku Kultury. Imprezę

rozpocznie spektakl w wykonaniu
Teatru Lalek Czarodziej – „Przygo-
da Wielkanocna”. Jest to bajka po-

kazująca dzieciom zwyczaje i ob-
rzędy związane z Wielkanocą. Jej
głównym bohaterem jest chłopiec
o imieniu Paweł, który razem ze
swoją babcią przygotowuje pisanki
i palmy na zbliżającą się Wielka-
noc. Sprytny lis zakrada się i zabie-
ra największa pisankę, bez której
nie będzie świąt… Paweł wyrusza
na poszukiwania pisanki. Podczas
swojej wyprawy poznaje nowych
przyjaciół: kurczaczka i baranka.
Razem poszukują cennej zguby…

Bilety 10 zł.
Bielański Ośrodek Kultury,

ul. Goldoniego 1, (22) 834–65–47.
kc

Dwie godziny dla rodziny – świąteczne!
� W przeddzień Niedzieli Palmowej chętne do zabawy maluchy wraz z rodzicami
wezmą udział w cyklicznej imprezie „Dwie godziny dla rodziny”. W programie teatrzyk
dla dzieci i warsztaty plastyczne.

źródło:w
w

w.teatr-czarodziej.pl

Podróż z Guliwerem
� 12 kwietnia ośrodek kultury na Goldoniego
zaprasza maluchy na widowiskową bajkę teatralną
o niezwykłym podróżniku.

źródło:Teatr
W

ariacja



Budżet partycypacyjny to dla
stadionu z Marymonckiej praw-
dziwa szansa. Hutnik Warszawa
nie ma tam już nic do gadania.

– Obiekt należy do miasta,
a klub Hutnik ma teraz siedzibę
w Łomiankach. Stadion tylko
podnajmujemy – informuje Piotr
Wojciechowski, odpowiedzialny
w klubie za sprawy organizacyjne.
– Nie dostajemy żadnych dotacji.
Jeżeli chcemy rozegrać mecz, to
my płacimy 400 zł, plus po 80 zł
za trening na boisku bocznym
– dodaje.

Szansą na ożywienie przestrzeni
byłby projekt rewitalizacji złożony
do budżetu partycypacyjnego.
– Przewiduje ułożenie toru dla wy-
ścigów żużlowych dookoła boiska
piłkarskiego. Dzięki temu możliwa
będzie reaktywacja sportu żużlowe-
go w Warszawie i nawiązanie
do wspaniałych tradycji okresu po-
wojennego (pierwszym mistrzem
Polski był w 1948 roku zespół PKM
Warszawa). Tor o długości 397 me-
trów umożliwi zgłoszenie stołecznej
drużyny do II ligi oraz szkolenie
adeptów. Stworzenie toru zgodnie
z wytycznymi Międzynarodowej
Federacji Motocyklowej (FIM) po-
zwoli na organizację imprez rangi
mistrzostw świata i Europy. Na to-

rze będą mogły trenować dzieci już
od czwartego roku życia – zachwala
autor projektu.

W kosztorysie opiewającym
na niemal 800 tys. zł wyszczegól-
niony jest także tor dla wyścigów
psów, renowacja boisk, budyn-
ków, a także zakup sprzętu
– m.in. boiskowego zegara i tabli-
cy elektronicznej. Obiekt miałby
służyć jako miejsce do rekreacji
wszystkich mieszkańców. Jego
wygrana oznaczałaby jednak rezy-
gnację z realizacji pozostałych po-
mysłów ogólnodzielnicowych
– kwota wyczerpuje bowiem całą
dostępną pulę. Nadal byłyby
do dyspozycji budżety osiedlowe.

Poprzecie?
Entuzjazm projektodawcy stu-

dzi jednak administrator stadionu
– Aktywna Warszawa, czyli dawny
Warszawski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Pomysł toru żużlowego
nie znalazł tu poparcia.

– Bardzo ogranicza nas remont
ulicy Marymonckiej i dopóki trwa,
ciężko spodziewać się jakichś zde-
cydowanych ruchów – mówi Lud-
miła Haszcz, dyrektorka oddziału
Aktywnej Warszawy na Bielanach.
Dodaje przy tym, że budowa toru
do jazdy na żużlu i organizacja za-
wodów mogłyby napotkać dodat-

kowe trudności (co nie oznacza
jednak, że realizacja projektu sta-
łaby się niemożliwa). – Obok ma-
my przecież zabytek jakim jest
Cmentarz Włoski, a także rezer-
wat Las Bielański – wskazuje.

Czy odpowiednia liczba głosów
zamieni „trudności” na „sprawy
do rozwiązania”?

mac

Żużel i wyścigi psów uratują Hutnika?
� Stadion Hutnika to od lat ruina. Nie pomagały kolejne pomysły – od centrum
treningowego dla piłkarzy Legii, po rozmaite plany zagranicznych inwestorów. Czy
oblicze zaniedbanego terenu sportowego zmienią mieszkańcy?
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Od siedmiu lat Młociny są
jednym z głównych dworców
Warszawy. Stacja metra, tram-
waje (z trzech kierunków: Bie-
lan, Bemowa i Tarchomina), au-
tobusy dzienne i nocne, najwięk-
szy parking P+R w mie-
ście. I autobusy dalekobieżne,
z których wysiadają setki osób,
przyjeżdżających do Warszawy.
To właśnie młociński dworzec
jest pierwszym miejscem, jakie
widzą w stolicy Polski turyści
z Berlina, Pragi, Wilna i Gdań-

ska. Jak cię widzą, tak cię piszą.
Czy naprawdę skorzystanie
z jednej z bezpłatnych, całodo-
bowych toalet w budynku pocze-
kalni jest takie trudne?

Obecność bezdomnych i że-
braków nie dziwi na żadnym
dworcu na świecie… ale są pew-
ne granice. Granice, po przekro-
czeniu których powinno nam
być wstyd przed wysiadającymi
z autobusów Niemcami, Czecha-
mi i Litwinami.

Dominik Gadomski

Odrażające widoki na Młocinach
� Nie jestem zwolennikiem tabloidowych ilustracji,
ale o tym, co dzieje się wieczorami na Młocinach, nie
sposób pisać bez pokazania czegoś… mocnego.



GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

NAUKA
·Angielski 602-497-977

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836
·Hydroizolacje, izolacje tarasów, balkonów,
fundamentów, piwnic itp. Gwarancja
długoterminowa tel. 789-262-387
·PIECE gazowe używane sprzedaż, montaż
691-686-772
·Profesjonalne ocieplenia budynków, malowanie
i renowacja elewacji itp. Gwarancja
długoterminowa. tel. 517-673-324

·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA DO 25000 ZŁ NA
DOWOLNY CEL. TEL. 668-681-933
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA MINIMUM
FORMALNOŚCI. TEL. 668-681-933
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię elektromonterów i pomocników
721-473-080

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaki
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki tel. 504-017-418

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na

www.echodrobne.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Moc no zdzi wio ny był je den
z miesz kań ców, kie dy oko ło pół -
no cy na par kin gu pod do mem

zna lazł kar to no we pu dło opa trzo -
ne na pi sem „Uwa ga, ży we zwie -
rzę”. I rze czy wi ście – by ło. Kie dy

w do mu wraz z żo ną otwo rzy li pa -
ku nek, ze środ ka wy pełzł pięk ny
wąż. – Oka zał się jed nak nie mi le
wi dzia nym do mow ni kiem i pa ni
do mu we zwa ła Eko Pa trol – do -
wie dzie li śmy się w stra ży miej -
skiej.

Py ton kró lew ski, je den z mniej -
szych du si cie li, po pu lar ny w pol -
skich ho dow lach, tra fił do war -
szaw skie go zoo, gdzie znaj dzie
swo je sta łe miej sce. Skąd py ton
na Bie la nach? Ra czej ma ło praw -
do po dob ne, by uciekł z ho dow li
i zna lazł so bie lo kum w kar to no -
wym pu dle – ktoś naj pew niej po -
zbył się afry kań skie go zwie rza ka.

War to do dać, że py to ny kró lew -
skie są ob ję te za pi sa mi kon wen cji
CI TES i aby go po sia dać zgod nie
z pra wem, ko niecz na jest re je stra cja.

TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji
stra ży miej skiej

Pyton zamiast słonia
� Bielany przygotowują się do powrotu blaszanego
słonia, a tymczasem w naszej dzielnicy pojawiło się
zupełnie inne zwierzę…

Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar -
dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem
– po ru sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia -
dów. Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie
znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz na Bielanach firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

O czym
chcesz czy tać
w „Echu”?

Zgłoś
nam
temat!
redakcja@gazetaecho.pl
lub 519-610-438

Poszukujemy
praktykantów do
portalu! 
Szczegóły na
www.tustolica.pl.
Praktyka płatna.
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Mo gło by się wy da wać, że tan -
det ne la ta 90-te mi nę ły już daw -
no. Nic bar dziej myl ne go, sko ro
przy urzę dzie skar bo wym War -
sza wa -Bie la ny kwit nie han del

z przy cze py opa trzo nej szyl da mi,
od któ rych bo lą oczy. W dzie dzi -
nie es te ty ki prze strze ni pu blicz nej
mu si my się jesz cze du żo na uczyć.

DG

Migawki z okolicy

Powrót do lat 90-tych
� Spacerując po urokliwych Starych Bielanach
czasem natykamy się na widoki rodem sprzed 25 lat.

Stanowisko Radnych Klubu „Prawo i Sprawiedliwość”
w Radzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rad ni Klu bu „Pra wo i Spra wie dli wość” w Ra dzie Dziel ni cy Bie la ny
m.st. War sza wy zde cy do wa nie pro te stu ją prze ciw ko cał ko wi cie bez -
pod staw nej uchwa le, pod ję tej przez rad nych ko ali cji PO i nie zrze szo -
nych (SLD), w spra wie od wo ła nia Wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Ja na
Za niew skie go, jed ne go z naj bar dziej kom pe tent nych i ak tyw nych rad -
nych, spra wu ją ce go swój man dat ko lej ną, czwar tą ka den cję.

Na znak pro te stu rad ni PiS nie wzię li udzia łu w gło so wa niu
nad przy ję ciem tej skan da licz nej uchwa ły. Fakt od wo ła nia Wi ce prze -
wod ni czą ce go Ja na Za niew skie go oce nia my ja ko obu rza ją cą, po li -
tycz ną pro wo ka cję, nie ma ją cą nic wspól ne go z ideą sa mo rząd no -
ści, bę dą cą swe go ro dza ju od we tem za zgło szo ne przez nas wnio -
ski o od wo ła nie Prze wod ni czą ce go Ra dy Ro ber ta Wró bla (PO) i na -
rzu co ne go Bie la nom przez Pre zy dent War sza wy Han nę Gron kie -
wicz-Waltz, Bur mi strza oraz Za rząd Dziel ni cy. Uza sad nie niem
do pod ję cia na szej ini cja ty wy by ło dwu krot ne prze rwa nie przez
Prze wod ni czą ce go Ro ber ta Wró bla Se sji Ra dy Dziel ni cy, sa mo wol nie
i bez żad nych me ry to rycz nych pod staw, co ewi dent nie sta no wi nad -
uży cie przez Nie go sta tu to wych upraw nień, a jed no cze śnie dys kwa -
li fi ku je ja ko Prze wod ni czą ce go Ra dy Dziel ni cy. Dwie nad zwy czaj ne
se sje Ra dy, zwo ła ne na wnio sek rad nych PiS w ce lu pod ję cia
uchwał w tych spra wach, nie od by ły się z po wo du osten ta cyj nej
nie obec no ści rad nych PO. W re zul ta cie te ma ni pu la cje umo żli wi ły
Pre zy dent War sza wy wy zna cze nie swo je go „ko mi sa rycz ne go” Za rzą -
du, po zba wia jąc tym sa mym, wy bra nych w po wszech nym gło so wa -
niu rad nych, ich naj wa żniej sze go pra wa t.j. pra wa wy bo ru władz
Dziel ni cy. Na le ży ta kże za uwa żyć, że w 25 oso bo wej Ra dzie, Klub
„Pra wo i Spra wie dli wość” li czy 11 rad nych, re pre zen tu jąc tym sa -
mym pra wie po ło wę miesz kań ców Bie lan. Jed no oso bo wa re pre zen -
ta cja w 4 oso bo wym Pre zy dium Ra dy z sa mej za sa dy jest nie współ -
mier na do wy ni ku wy bo rów, rów nież jest tyl ko dwóch rad nych,
wśród 14. Prze wod ni czą cych i Wi ce prze wod ni czą cych Ko mi sji Ra dy.
W żad nej mie rze nie sta no wi to od zwier cie dle nia gło sów Miesz kań -
ców Bie lan. Ma jąc po wy ższe na uwa dze zde cy do wa ni je ste śmy
na zre wi do wa nie do tych cza so wych za sad współ pra cy w Ra dzie
Dziel ni cy Bie la ny i usta no wie nie pro por cjo nal nej re pre zen ta cji opo zy -
cyj nych rad nych PiS w jej Pre zy dium i Ko mi sjach, a na szym kan dy -
da tem na Wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy w dal szym cią gu bę dzie
Jan Za niew ski. Chce my za pew nić jed no cze śnie, że nie za le żnie
od po li tycz nych roz gry wek, na ci sków oraz aro gan cji ze stro ny rzą -
dzą cej ko ali cji, sta no wią cych za prze cze nie za sa dom funk cjo no wa nia
sa mo rzą du lo kal ne go, bę dzie my wy trwa le i z de ter mi na cją pra co wać
w do brze po ję tym in te re sie Miesz kań ców Bie lan oraz naszej
Dzielnicy.

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Dzielnicy

Jan Za niew ski z Pra wa i Spra -
wie dli wo ści jest rad nym Bie lan
czwar tą ka den cję. Rad ni Plat for -
my zgło si li wnio sek o od wo ła nie
go z funk cji za stęp cy prze wod ni -
czą ce go ra dy dziel ni cy. – Da li śmy
Ja no wi Za niew skie mu kre dyt za -
ufa nia, po nad par tyj ny mi po dzia -
ła mi. Li czy li śmy, że bę dzie stał
na stra ży kul tu ry i do brych ma -
nier. Nie ste ty, prze li czy li śmy się.
Za niew ski był bar dzo nie kom pe -
tent ny – po wie dział rad ny Ma ciej
Chmie lew ski (PO).

W gło so wa niu wzię ło udział
pięt na stu rad nych. Za od wo ła -
niem Za niew skie go by ło czter na -
stu z dwu dzie stu pię ciu obec nych
na se sji. Je den wstrzy mał się
od gło su, dzie się ciu nie wzię ło
udzia łu w gło so wa niu. Jan Za -
niew ski po usły sze niu wy ni ku gło -
so wa nia był zdru zgo ta ny. – Na wet
abi tu rient ze rów ki uznał by to, co
pań stwo rad ni zro bi li, za bzdu rę.
An gli cy w ta kich chwi lach mó wią:
no com ments – po wie dział, ale
w rze czy wi sto ści zde cy do wał się

na dłu ższy ko men tarz do za ist nia -
łej sy tu acji. – W mo im do mu
od daw na jest lu stro. Mo że w wa -
szych ta kże. Kie dy pod cho dzę
do lu stra wi dzę, co praw da co raz
star szą, ale swo ją twarz. A ko go
wy zo ba czy cie, gdy spoj rzy cie
w zwier cia deł ko? Dzię ku ję
wszyst kim za wspól ną pra -
cę. I na ko niec prze pro si ny. Prze -
pra szam… Ni ko go nie bę dę prze -
pra szać – po wie dział i prze siadł
się z miej sca przy sto le pre zy dial -
nym do sto łu dla rad nych.

Prze wod ni czą cy ra dy dziel ni cy
Ro bert Wró bel (PO) po pro sił
klu by par tyj ne o re ko men da cje
dla kan dy da tów na to sta no wi sko.
Plat for ma wy su nę ła Da nie la
Pień ka, PiS – Łu ka sza Świ der -
skie go, a rad ne nie za le żne zwią -
za ne z SLD Iwo nę Wa len ty no -
wicz. No wy wi ce prze wod ni czą cy
nie zo stał wy bra ny. Na stą pi to
na ko lej nej se sji.

PB

Samorząd

Wiceprzewodniczący odwołany
� Polityczny zwrot akcji na Bielanach. Jan Zaniewski (PiS), wiceprzewodniczący rady
dzielnicy został odwołany ze swojej funkcji. – Wstydźcie się. Bardzo wam współczuję, nie
wiem, czy po tym będziecie w stanie spojrzeć w lustro – ripostował Zaniewski, który według
radnych PO był mało kompetentny. Nowego wiceprzewodniczącego jeszcze nie wybrano.




