
Bielański Zakład Gospodarowa-
nia Nieruchomościami posiada 48
własnych budynków, ale i liczne
lokale znajdujące się w obiektach
należących do wspólnot mieszka-
niowych. W sumie komunalki
znajdują się w 343 budynkach. Za-
dłużenie – głównie czynszowe – lo-
katorów wobec bielańskiego ZGN
wynosi ponad 54 mln zł. – Najstar-
sza nieuregulowana należność jest
z 1995 roku – informuje Małgo-
rzata Kink, rzeczniczka urzędu
dzielnicy Bielany.

Kim są dłużnicy zalegający
z płatnościami? – Najczęściej są
to osoby borykające się z proble-
mami bezrobocia, niskich docho-
dach na granicy ubóstwa, całkowi-
tej lub częściowej niezdolności
do pracy, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
zdarzeń losowych. Niezmiernie
ważnym czynnikiem, który deter-
minuje powstanie zadłużenia, jest
choroba najemcy bądź członka je-

go rodziny oraz pojawienie się lub
zwiększenie wydatków związa-
nych z leczeniem i rehabilitacją
– wyjaśnia Małgorzata Kink.

Długi są nie do spłacenia? Nie
do końca. Dla lokatorów „komu-
nałek” pojawiło się światełko
w tunelu. Rada miasta podjęła
uchwałę w sprawie restrukturyza-
cji zadłużenia lokali komunal-
nych. Osoby, które w dniu 20
września ubiegłego roku posiada-
ły zadłużenie, mają możliwość
przystąpienia do specjalnego pro-
gramu mającego na celu zreduko-
wanie długu. Co należy zrobić?
Do 20 września dłużnicy muszą
złożyć wniosek o umorzenie za-
dłużenia i podpisać porozumienie
w sprawie restrukturyzacji długu.
Wcześniej zobowiązani są
do udostępnienia lokalu inspek-
torom ZGN do przeglądu
– sprawdzą oni m.in. czy najemcy
nie zdewastowali zajmowanych
pokoi.

Warianty spłaty zadłużenia są
dwa. Pierwszy mówi o spła-
cie 30% długu w terminie trzech
miesięcy od dnia podpisania po-
rozumienia. Są warunki: lokator
nie będzie dalej zadłużać miesz-
kania, będzie dokonywać termi-

nowych wpłat (dopuszczalne są
tylko dwie zwłoki w opłatach, ale
nie dłuższe niż 21 dni). Umorze-
nie pozostałej części długu nastą-
pi dopiero po wywiązaniu się ze
wszystkich warunków porozumie-
nia, czyli po czterech latach
od podpisania porozumienia.

Wariant drugi mówi o tym, żeby
spłacić 50% zadłużenia w mie-
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Szansa na umorzenie części zaległości

Zadłużeni na ponad 50 mln zł
� Mieszkasz w należącym do miasta lokalu komunalnym i masz zadłużenie? To masz
szansę się go pozbyć. Zgodnie z uchwałą podjętą przez radę miasta, długi mogą
być ci częściowo darowane.

Najstarsza
nieuregulowana
należność jest z 1995 roku
– informuje rzeczniczka
urzędu dzielnicy.

Dla lokatorów „komunałek” pojawiło się światełko w tunelu



Budynek znajduje się na kom-
pletnym „końcu świata”. Ulica
Palisadowa na zapleczu dawnej
Huty Warszawa znajduje się
na uboczu. Dojeżdża tu jeden au-
tobus. Niewiele osób lubi tę oko-
licę, ponieważ stoją tu właściwie
tylko zakłady kamieniarskie. Po-
łudniowy odcinek, między Opłot-
kiem a Hutą, jest przedmieściem

piekieł. Znajduje się tu okropny
budynek dla wyeksmitowanych,
wyglądający jak czworak z amery-
kańskich thrillerów. Odpadający
tynk, wspólne galerie, brudne
ściany, pranie suszące się
w ogródku. Dookoła walają się
puszki i butelki po piwie, jakieś
śmieci, torebki foliowe i niedo-
pałki papierosów. Koszmar. Ulicą

przejeżdża radiowóz policji. Mun-
durowi rozglądają się po podwór-
ku czworaka i zawracają.

Za budynkiem komunalnym
widać kontury piętrowej wilii.
Szara elewacja, wybrakowana da-
chówka. W oczodołach okien bia-
łe pustaki mają uniemożliwić „za-
siedlenie” budynku przez bez-
domnych i meneli. Trawsko wyro-

sło wysokie na półtora metra.
Na budynku wiszą tablice infor-
mujące o zagrożeniu budowla-
nym. Za willą – obraz nędzy i roz-
paczy. Góra śmieci. Połamane
meble. Gruz. Spalone dechy. Na-
wet muszla klozetowa. W krza-
kach zaś spalone drewniane al-
tanki i komórki. Walają się puszki
po piwie i butelki po najtańszej

wódce. Czuć smród uryny. Willa
z wieżyczką dożywa swoich dni
jak wielu starców, o których ro-
dzina nie chce pamiętać – w bru-
dzie, smrodzie i ubóstwie.

To nie wojna zniszczyła
zabytek

Budynek powstał około 1921
roku dla Jana Gessnera. Był on
farmaceutą, miał aptekę w Ale-
jach Jerozolimskich 11. Niedługo
potem postawił drugi dom – za-
chowany do dziś w stanie ideal-
nym – również przy dzisiejszej Pa-
lisadowej, pod numerem 3. Ten
drugi dotrwał do dziś i jest siedzi-
bą prywatnej firmy. Oba budynki
były świadkami wielkiej bitwy,
która w rozegrała się w okolicy.
Na polach Placówki i Wólki Wę-
glowej żołnierze I batalionu 30.
Pułku Strzelców Kaniowskich
pod dowództwem majora Broni-
sława Kamińskiego 21 wrze-
śnia 1939 roku bronili Warszawy
w zaciętym boju z Niemcami.
Willa przetrwała kampanię wrze-
śniową i późniejsze wojenne zawi-
rowania. Nie zmiotła jej z po-
wierzchni ziemi również budowa
Huty Warszawa. Zrobili to ludzie.
Budynek stał się domem komu-
nalnym, w którym zamieszkali lo-
katorzy z tzw. kwaterunku. Willa
została zniszczona i należy czym
prędzej ją ratować. Póki jeszcze
jest co. Kiedy to nastąpi? Nie
wiadomo nie tylko kiedy, lecz ta-
kże czy w ogóle.

Milion lub więcej
– Budynek mieszkalny przy uli-

cy Palisadowej 7 został w grud-
niu 2009 r. poddany ekspertyzie
stanu technicznego oraz analizie
mającej na celu oszacowanie
kosztów ewentualnego remontu
– wyjaśnia Tadeusz Olechowski
z urzędu dzielnicy Bielany. Eks-
pertyza wykazała znaczne zużycie
poszczególnych elementów bu-
dynku, stwarzające zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia lokato-
rów. – Szacunkowy koszt remontu
określono na milion złotych w ce-
nach z 2009 r., z uwagi na ko-
nieczność uzgodnienia dokumen-
tacji remontu z biurem Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków kwo-
ta ta może być większa. Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego nakazał opróżnienie bu-
dynku oraz wykonanie doraźnych
zabezpieczeń uniemożliwiających
dostęp osób trzecich. Decyzja ta
została wykonana. Z uwagi na du-
że potrzeby remontowe lokali
mieszkalnych nadających się
do remontu, będących w zaso-
bach ZGN oraz brak pieniędzy
– budynek nie jest remontowany
– mówi Tadeusz Olechowski.

Tylko czy willa doczeka lep-
szych czasów?

Przemysław Burkiewicz

Brak perspektyw na remont rezydencji aptekarza Gessnera

Zabytkowa willa na Bielanach to kompletna ruina
� Przedwojenna willa aptekarza Jana Gessnera jest w stanie kompletnej ruiny. Budynek przy ulicy Palisadowej 7 na Placówce ma zaplombowane okna,
na podwórku walają się zdewastowane elementy wyposażenia. Dachówka odpada. Władze dzielnicy jednak nie zamierzają remontować zabytku.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

W Lesie Bielańskim można
na przykład znaleźć zabytkowy
wentylator kolektora bielańskie-
go pochodzący z końca XIX wie-
ku. Konstrukcja ma kształt pio-
nowego walca, zwieńczonego
czymś w rodzaju gazonu.
Do środka wentylatora prowadzą
zamknięte na kłódkę drzwi. Gdy
przyłoży się do niego ucho, sły-
chać szum wody w kanale.

Wentylatory były dwa. Pierw-
szy mniej-więcej na skrzyżowaniu
dzisiejszych ulic Popiełuszki
i Harcerskiej, a drugi właśnie
w lesie. Oba odpowietrzały ko-

lektor bielański – końcowy frag-
ment systemu kanalizacyjnego
zbudowanego według projektu
angielskiego inżyniera Williama
Lindleya. Była to innowacyjna
konstrukcja, która spowodowała,
że ścieki nie płynęły już ulicami,
ale podziemnym systemem kana-
lizacyjnym, zachowanym zresztą
w znakomitej większości do dzi-
siaj. Wentylator w lesie nie jest
jedyną pamiątką po kolektorze
bielańskim – jedna z ulic Mary-
montu nazywa się przecież Ko-
lektorska.

Przemysław Burkiewicz

Zabytkowe cudo w środku lasu
� Chodząc po lesie można znaleźć różne rzeczy:
często owoce leśne albo grzyby, jeszcze częściej
butelki po wódce czy niedopałki papierosów. A jakie
można znaleźć ciekawostki? Historyczne i bardzo
interesujące – wystarczy szeroko otworzyć oczy.
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O modernizacji ulicy Książąt
Mazowieckich poinformowaliśmy
dwa tygodnie temu. Decyzją Ra-
dy Warszawy dzielnica Bielany
otrzymała 28 milionów złotych
na szereg inwestycji. Połowa z tej
kwoty zostanie przeznaczona
na modernizację szkół i przed-
szkoli, reszta – na modernizację
ulic Encyklopedyczna – Książąt
Mazowieckich. Prawdę mówiąc,
to czas najwyższy, ponieważ jezd-
nie te, położone na poprzemysło-
wym terenie, wciąż wyglądają,
jakby były wewnętrznymi drogami
prowadzącymi między fabrykami.
Tymczasem ul. Książąt Mazo-
wieckich powoli się zabudowuje.
Stoi tu już kilka nowych bloków
i osiedle segmentów. Mieszkańcy
są zadowoleni z wizji remontu
swojej ulicy. Tym bardziej, że cią-
gnie się wzdłuż niej ogromna cie-
płownicza rura. Rura – jak to rura

– do dzieł sztuki nie należy. Po-
wiedzmy wprost: jest paskudna,
w dodatku pordzewiała i skoro-
dowana. A wjazd na osiedle wy-
gląda jak scenografia do horroru,
w którym zwyrodnialcy mordują
amerykańską młodzież w halach
dawnych fabryk. Rura tworzy tu
swoistą bramę. – Fotografuje pan
to na pamiątkę? Czytaliśmy, że
ma być remont ulicy, więc może
i zakopią tę rurę pod ziemią – za-
gaił pan wyjeżdżający z osiedla.
Niestety, rura będzie tu bardzo
długo.

Rura w dobrym stanie…
Po ukazaniu się artykułu „En-

cyklopedyczną zbudują od pod-
staw” do redakcji napisał pan Da-
riusz, mieszkaniec ulicy Książąt.
– Też się ucieszyliśmy z tej wiado-
mości, bo jesteśmy mieszkańcami
nowego osiedla przy ul. Książąt

Mazowieckich 5/6. Byliśmy prze-
konani, że przy okazji inwestycji
drogowej zniknie pod ziemią rura
ciepłownicza firmy Veolia ciągną-
ca się wzdłuż całej ul. Książąt
i szpecąca krajobraz Młocin. Ale
nasza radość została zmącona od-
powiedzią naczelnika wydziału in-
frastruktury na Bielanach – pisze
pan Dariusz. Otóż naczelnik Pa-
weł Sondij poinformował, że rura
zostanie zakopana tylko na ma-
łym kawałku, gdzie powstanie
droga łącząca Książąt z ul. Ko-
lumbijską. – Pozostały odcinek
sieci nie będzie przebudowywany.
Według informacji właściciela
sieć nie wymaga przebudowy i nie
ma jej w planach przedsiębior-
stwa – twierdzi.

Potwierdza to Małgorzata Kink,
rzeczniczka urzędu dzielnicy.
– Napowietrzna sieć cieplna
przy ul. Książąt Mazowieckich zo-

stanie częściowo przebudowana
w okolicach hali Makro, w związ-
ku z planowanym wykonaniem
połączenia ul. Książąt Mazowiec-
kich z ul. 4 KDL. Natomiast
na pozostałym odcinku ul. Książąt
Mazowieckich, sieć cieplna nie
będzie modernizowana – jest ona
własnością dostawcy ciepła i znaj-
duje się poza pasem jezdni.
Na etapie przygotowania moder-
nizacji ulicy urząd wystąpił
do właściciela sieci cieplnej Veolia
z zapytaniem o plany związane
z jej przebudową. Otrzymaliśmy
odpowiedź, że właściciel nie prze-
widuje przebudowy sieci cieplnej
z uwagi na jej dobry stan technicz-
ny – pisze Małgorzata Kink.

Scenografia do horroru
Mieszkańców to nie satysfak-

cjonuje. – Jeżeli przed planowa-
nym remontem ul. Książąt firma

Veolia nie schowa rury pod zie-
mię, to w przyszłości wraz z po-
gorszeniem jej stanu, będzie mu-
siała to zrobić, ale wtedy będzie
to związane z utrudnieniami dla
mieszkańców, dodatkowymi kosz-
tami i ogólnie rzecz biorąc mar-
notrawstwem pieniędzy – pisze
pan Dariusz. I na koniec bardzo
dobry argument: co z tego, że uli-
ca będzie wyglądała jak z pocz-
tówki, skoro obok pięknych chod-
ników i równego asfaltu będzie
sobie przebiegało „to to”? A mo-
że scenografia do horroru powin-
na zostać lokalną atrakcją? Po-
prosiliśmy o komentarz dział ko-

munikacji firmy Veolia. Najwy-
raźniej odrażająca rura zawstydzi-
ła pracowników korporacji, po-
nieważ przez dwa tygodnie nie
uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze-
go e-maila. Korporacje mają ład-
ne biura. Ohydne rury pod okna-
mi zwykłych ludzi to nie ich pro-
blem?

Przemysław Burkiewicz

Szpetna rura na Młocinach zostaje
� Radość z modernizacji ulicy Książąt Mazowieckich była wśród mieszkańców Młocin krótka. Owszem, będzie kanalizacja, będzie równy asfalt,
chodniki i latarnie, natomiast na powierzchni pozostanie ohydna ciepłownicza rura z lat sześćdziesiątych. – Byliśmy przekonani, że zniknie
podczas remontu. Jakże się myliliśmy! – żalą się mieszkańcy Młocin.

Wjazd
na osiedle wygląda jak
scenografia do horroru,
w którym zwyrodnialcy
mordują amerykańską
młodzież w halach
dawnych fabryk. Rura
tworzy tu swoistą bramę.



Byli rodziną o ogromnych wpły-
wach i majątku, posiadali kilka ka-
mienic na Starym Mieście,
a w miejscu, gdzie teraz wznosi się
Pałac Krasińskich, gospodarstwo
zabudowane „domkami fukierow-

skimi”, o których współcześni mó-
wili bez entuzjazmu, jako o miejscu,
gdzie „najsroższe grasuje morowe
powietrze”. Dziś po Fukierach po-
została restauracja na Starówce
i ulica ich imienia na Bielanach.

W przyszłym roku może przybyć
kolejne miejsce nawiązujące
do kupieckiego rodu, a przezna-
czone do najmłodszych: Fukierka.
Taką nazwę zaproponowano dla
placu zabaw, którego budowę zgło-
szono do budżetu partycypacyjne-
go Bielan. Miałby być ulokowany
w pobliżu ulicy Fukierów, między
blokami przy Skalbmierskiej. We-
dług projektodawców, kosztem 154
tysięcy złotych można to miejsce
całkowicie odmienić: dać nową na-
wierzchnię, odnowić zieleń, nasa-
dzić drzewka i ustawić nowe za-
bawki dla dzieci. – Po demontażu
wewnątrzosiedlowych placyków za-
baw oraz piaskownic z funkcjami
dla najmłodszych mieszkańców
dzielnicy, istnieje pilna potrzeba
sukcesywnego uzupełniania tych
braków, szczególnie obecnie, kiedy
osiedle Stare Bielany coraz liczniej
zamieszkiwane jest przez młode

rodziny – piszą inicjatorzy w swoim
wniosku, który pomyślnie prze-
szedł wstępną weryfikację i będzie
teraz dyskutowany.

Bielanom brakuje placów zabaw.
Co prawda prowadzony jest pro-
gram „Bieluś”, ale jest on nastawio-
ny na modernizację istniejących już
miejsc (w dzielnicy jest ich 14), a nie
powstawanie nowych. W ramach
budżetu partycypacyjnego w tym ro-
ku zgłoszono tylko jeden projekt bu-
dowy takiego placu. Dzielnica pla-
nuje budowę dwóch kolejnych:
przy AWF (z trampolinami) i na Pa-
pirusów. Więcej nie trzeba?

(wt)

Fukierka – miejsce dla (bardzo) młodych
� Fukierowie związani byli z Warszawą od XVI wieku. Zasłynęli piwnicami
z winem, trudnili się też handlem zbożem.

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

Podczas kursu maturalnego słu-
chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym. Nie-
którzy korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole ma-
cierzystej.

Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo można by-
ło pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codziennego.
Zajęcia w trybie zaocznym odbywa-
ją się w weekendy.

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

– chcą przystąpić do egzaminu
maturalnego i zdać go z powodze-
niem;

– mają przerwę w nauce, skoń-
czyli szkołę średnią wiele lat temu;

– chcą przybliżyć sobie tematykę
egzaminu maturalnego, dowiedzieć
się o formie i przebiegu egzaminu;

– nie czują się dostatecznie przy-
gotowani na sprawdzian wiedzy
i umiejętności egzaminacyjnych;

– czują brak motywacji i samody-
scypliny do systematycznego po-
wtarzania materiału.

„Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalnego,
już dziś serdecznie zapraszam
do naszego Liceum.”

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Osoby, które chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Podczas teatralno-logopedyczne-
go spektaklu zatytułowanego „Eks-
peDykcja, czyli przygody kotka
w Głoskolandii” dzieci będą podró-
żować razem z głównym bohate-
rem – kotkiem – po Głoskolandii.

Muzyką, ruchem, kolorowymi
kostiumami i ciekawymi postacia-
mi aktorzy zaczarują publiczność,

która będzie świadkiem nie tylko
artystycznego wydarzenia, ale ta-
kże uczestnikiem edukacji logo-
pedycznej. Po spektaklu – zajęcia
plastyczne.

Bilety 10 zł.
Bielański Ośrodek Kultury,

ul. Goldoniego 1,22 834–65–47.
kc

Dwie godziny dla rodziny
� 19.04 o godz. 12.30 z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”
maluchy wezmą udział w spektaklu… logopedycznym.

Spektakl „Guliwer” rozpocz-
nie się o godz. 12.30. Podczas
swojej pierwszej morskiej pod-
róży Guliwer jako lekarz okrę-
towy dociera do nieznanego lą-
du, gdzie żyje lud zwany Lilipu-
tami. Słyną oni z odwagi i wa-
leczności, jakiej dziś się już nie
spotyka. Guliwer, mimo że

przewyższa ich wzrostem i po-
czątkowo przeraża małych ludzi,
w końcu zostaje ich przyjacie-
lem i wybawcą.

Po spektaklu animacje pla-
styczne.

Bilety 10 zł. Dla dzieci od 4
lat.

kc

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

Czas
poznać Pipi
� Za sprawą Teatru „Tak”
dzieci poznają rudowłosą
Pipi, sprytną i rezolutną
dziewczynkę mieszkającą
samotnie w willi
Śmiesznotce.

Podczas nieobecności ojca Pipi
bawi się w berka z policjantem,
ucząc go przy tym angielskich nazw
zwierząt, a wraz ze swoim przyja-
cielem Tommym i dziećmi zbiera
skarby. Będąc w amerykańskiej
szkole uczy dzieci tańczyć cza-czę,
a nie mogąc doczekać się swoich
urodzin, postanawia skrócić ty-
dzień wywołując Szamana z egzo-
tycznego Laosu. Spektakl zawiera
elementy języka angielskiego.

21.04, godz. 17.00 – spektakl
dla dzieci „Nadchodzi Pipi”. Sce-
nariusz inspirowany tekstem
Astrid Lindgren „Pippi wchodzi
na pokład”. Wstęp wolny.

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

kc

źródło:Teatr
W

ariacja

źródło:teatrurw
is.pl



sięcznych ratach do dnia 30 wrze-
śnia 2019 r., terminowo wnosić
opłaty bieżące (tak jak wariancie
pierwszym dopuszczone są jedy-
nie dwie, nie dłuższe niż trzy tygo-
dnie, zwłoki).

– Umorzenie pozostałej części za-
dłużenia nastąpi dopiero po wywią-
zaniu się z warunków porozumienia
– podkreśla Włodzimierz Piątkow-
ski, wiceburmistrz dzielnicy Bielany.
Należy też pamiętać o konsekwen-
cjach nieregularnego dokonywania
wpłat. – W przypadku niedotrzyma-
nia przez dłużnika któregokolwiek
z warunków określonych w porozu-
mieniu, wygasa ono a całe zadłuże-
nie na dzień składania wniosku sta-
je się natychmiast wymagalne wraz
z odsetkami – mówi wiceburmistrz
Piątkowski. Jednocześnie należy
podkreślić, że aktualne są wszystkie
pozostałe formy pomocy. – Są to:
dodatek mieszkaniowy, dodatek
energetyczny, ulgi, obniżki czynszu,
rozłożenie zaległości na raty oraz
zamiana lokali – mówi Włodzimierz
Piątkowski.

Przemysław Burkiewicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Zadłużeni na
ponad 50 mln zł
dokończenie ze strony 1

Rower jest jedynym środkiem
transportu, umożliwiającym dotarcie
z punktu A do punktu B „od drzwi
do drzwi”. Ponieważ przy dużej licz-
bie ulic jednokierunkowych jedno-
ślad traci swoją przewagę nad inny-
mi pojazdami, coraz częściej – rów-
nież na ulicach Warszawy – pojawia-
ją się tzw. kontrapasy rowerowe albo
po prostu znaki „zakaz wjazdu – nie
dotyczy rowerów”. Jezdnia staje się

w ten sposób dwukierunkowa, ale
tylko dla rowerów.

Na Starych Bielanach ulic jed-
nokierunkowych jest dużo, dlate-
go w aktualnej edycji budżetu par-
tycypacyjnego pojawił się projekt
usprawnienia na nich ruchu rowe-
rów przez montaż tabliczek „nie
dotyczy rowerów”. Krzysztof Ry-
tel proponuje, by umożliwić rowe-
rom jazdę w obu kierunkach

na Płatniczej, Fukierów, Skalb-
mierskiej, Doryckiej, Rokokowej,
Staffa, Nałkowskiej, Kleczewskiej,
Lipińskiej, Cegłowskiej, Magiera,
Babickiej, Zuga i Granowskiej.

– Dopuszczenie ruchu rowerów
pod prąd na ulicach jednokierun-
kowych jest bezpieczne, gdyż kie-
rowca i rowerzysta doskonale się
widzą, jadąc z przeciwnych kierun-
ków, a szerokość roweru umożli-

wia bezpieczne minięcie się (ina-
czej niż w przypadku samochodu
jadącego pod prąd) – pisze projek-
todawca. – W poprzedniej edycji
budżetu partycypacyjnego analo-
giczne projekty zostały wyłonione
w dzielnicach Śródmieście i Ursus.

Obecnie projekt jest na etapie
dyskusji. Jego całkowity koszt
to 56 tys. zł.

Dominik Gadomski

Uliczki Starych Bielan dwukierunkowe dla rowerów?
� Jezdnie jednokierunkowe dla samochodów, ale dwukierunkowe dla rowerów, to na zachód
od Polski norma. Czy podobnie będzie na Starych Bielanach?



Teoretycznie bowiem nie ma
nic zdrożnego w miłości do pta-
sich kląskań. Każdy chyba lubi
posłuchać skowronka, gwizdów
kosa czy – w wersji domowej – ka-
narkowych tryli. Właśnie do ta-
kich amatorów zaliczał się Janusz
K. zatrzymany przez policjantów
w okolicach Rokokowej. Tam wła-
śnie emeryt rozłożył sidła złożone
z kijków i sznurka, w które łapał
ptaki. Po co? Właśnie dla ich
śpiewu. Szybko okazało się, że
w mieszkaniu pana Janusza jest
już kilka schwytanych ptaków:
czyżyki, kulczyki i szczygły.

Wszystkie te ptaki są objęte
na terenie Polski ścisłą ochroną
gatunkową, dlatego sprawa trafi
do sądu, choć niefortunny ornito-

log-amator zarzekał się, że nie
wiedział, iż posiadanie tych ga-
tunków jest nielegalne.

Tak więc ku przestrodze: igno-
rantia iuris nocet. – Łapanie ja-
kichkolwiek ptaków w Polsce jest
zabronione – mówi Katarzyna
Groblewska, rzecznik Ogólnopol-
skiego Towarzystwa Ochrony Pta-
ków. – Wszystkie bowiem są
pod ochroną, ścisłą lub częściową.
Jedyny dozwolony przypadek to
łapanie ich w celu zaobrączkowa-
nia, ale do tego trzeba mieć spe-
cjalne uprawnienia.

Nieważne więc – na handel czy
dla własnej przyjemności: sidła to
zło.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·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

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 maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydroizolacje, izolacje tarasów, balkonów,
fundamentów, piwnic itp. Gwarancja
długoterminowa tel. 789-262-387
·Profesjonalne ocieplenia budynków, malowanie
i renowacja elewacji itp. Gwarancja
długoterminowa. tel. 517-673-324

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

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

FINANSE
·Ekspres gotówkowy do 25 tys. zł! Akceptujemy
różne formy dochodu. Zadzwoń lub wyślij sms
o treści KASA. 507-923- 356
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700
·SZYBKA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25.000 ZŁ.
Akceptujemy różne formy dochodu. Zadzwoń lub
wyślij sms o treści KASA. 668 – 681-933

DAM PRACĘ
·Zatrudnię brygady ciesielsko-zbrojarskie na
budowach w okolicach Warszawy. Kontakt:
23-661-33-86 lub sekretariat@pasat.neo.pl

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 601 – 336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na www.echodrobne.pl

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.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

10.04-24.04
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

– We dług opi su pro jek tu, wzdłuż
alei wy dzie lo no miej sca par kin go we
dla człon ków spół dziel ni miesz ka nio -
wej. Na to miast przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 209 znaj du je się te ren na le -
żą cy do mia sta, gdzie po stu lu je się
udo stęp nie nie miejsc par kin go wych
dla oko licz nych miesz kań ców, któ rzy
człon ka mi spół dziel ni nie są – pi sze
pan Mi ko łaj. – Tym cza sem we dług
in for ma cji z WSM jest to par king
spo łecz ny na le żą cy do WSM, nie zro -
zu mia łe jest dla cze go miał by być
udo stęp nio ny oko licz nym miesz kań -
com – czy li do ko rzy sta nia za dar mo?

Pan Mi ko łaj kon ty nu uje:
– W ogó le two rzy się ja kaś dziw na
sy tu acja na osie dlu Waw rzy szew,
gdzie są par kin gi spo łecz ne, na któ -
rych mo żna wy ku pić miej sce, ale
mi mo to część miesz kań ców na rze -
ka na to, że nie ma miejsc par kin -
go wych. Chcie li by par ko wać
za dar mo. I par ku ją za dar mo
w miej scach do te go nie prze zna -
czo nych – na doj ściach pod blo ka -
mi, na dro gach we wnętrz nych. Są
zna ki „stre fa za miesz ka nia” i za ta -
kie par ko wa nie po win ny być man -
da ty. Z dru giej stro ny sły szę cza -

sem, że część ak tyw nych miesz kań -
ców chce jesz cze bu do wać ja kieś
no we par kin gi spo łecz ne. Ale po co
bu do wać no we, sko ro na ist nie ją -
cych są wol ne miej sca? Tyl ko że
oczy wi ście par kin gi, któ re ist nie ją
na osie dlu, nie za wsze są pod blo -
ka mi osób na rze ka ją cych na brak
miejsc… Trze ba przejść 200 m i to
już dla nich pro blem.

Czy nasz czy tel nik ma ra cję?
Jest sens two rzyć no we par kin gi,
je śli w oko li cy są ta kie z wol ny mi
miej sca mi? Cze ka my na opi nie.

(wt)

List do „Echa”
Po co budować nowe parkingi na Wawrzyszewie?
� Na to pytanie, sprowokowane projektem wydzielenia pasa do parkowania wzdłuż
Reymonta – zgłoszonym do budżetu partycypacyjnego – próbuje odpowiedzieć
nasz czytelnik.

Emeryt więził ptaki
� Każdy ma swoja pasję, zamiłowanie, hobby – zdarza
się jednak i tak, gdy w ich realizacji posuwamy się
odrobinkę za daleko. Tak jak Janusz K. na Bielanach.

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna



Be to no we ogro dze nie od stro ny
Żu bro wej jest… be to no we. Jed nak
od dwóch lat stu den ci i pra cow ni cy
UKSW wraz z ulicz ny mi ar ty sta mi
pra cu ją nad tym, by płot nie stra szył
sza rzy zną i bo ho ma za mi, ale był
swe go ro dza ju ga le rią. Wła śnie te mu
słu ży cy klicz na ak cja „Far bą w płot”,
do któ rej za pra sza ni są mło dzi twór -
cy pa ra ją cy się stre et ar tem.

– W po przed nich la tach po ma lo -
wa li śmy 140 me trów mu ru, te raz
chce my za ma lo wać ko lej ne 160
– mó wi Bar tło miej Gu tow ski, je den
z or ga ni za to rów. – Chce my, aby
na Mło ci nach po wsta ła ży wa ga le -
ria, któ ra bę dzie wy do by wa ła ener -
gię miej sca, po bu dza ła i in spi ro wa -

ła. Sta wia my na ró żno rod ność i po -
zy tyw ny prze kaz. W tym ro ku po łą -
czy li śmy si ły z Wie sła wem So ko -
łow skim, ko lek cjo ne rem i mi ło śni -
kiem stre et ar tu, człon kiem Fun da -
cji Pusz ka. Do 30 kwiet nia przyj -
mu je my zgło sze nia od osób, któ re
chcia ły by wziąć udział w ak cji.

For mu larz zgło sze nio wy do -
stęp ny jest na stro nie in ter ne to -
wej pro jek tu far baw plot.sztu -
ka.edu.pl/zglo sze nia. Ma lo wa nie
od bę dzie się 30 ma ja. Pod czas ak -
cji bę dą pro wa dzo ne warsz ta ty
twór cze dla chęt nych miesz kań -
ców, za koń czo ne wspól nym ma lo -
wa niem mu ra lu.

(wt)

Pomalujmy mur UKSW!
� Już po raz trzeci mur wokół kampusu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Młocinach będzie
zmieniał swoje oblicze. Uczelnia planuje trzecią odsłonę
swojej akcji „Farbą w płot”.

Je dzie my Nad wi ślań skim Szla -
kiem Ro we ro wym z Mło cin lub
Tar cho mi na w kie run ku cen trum.
Wy je żdża my spod es ta kad Wi sło -
stra dy, mi ja my Las Bie lań ski, zo -
sta wia my po le wej bie lań ską część
Kę py Po toc kiej i do je żdża my
do prze bu do wy wa ne go mo stu
Gro ta -Ro wec kie go. Jesz cze zi mą
prze je cha nie tę dy nie by ło pro ble -
mem, bo wy ko naw ca ro bót zo sta -
wiał wą ski prze świt, któ rym ro we -
rzy ści po wo li prze je żdża li na stro -
nę żo li bor ską. A póź niej ktoś po -
sta wił ta blicz kę „te ren bu do wy
– wstęp wzbro nio ny”, zaś ca ła
oko li ca po kry ła się bło tem do te go
stop nia, że naj wy god niej jeź dzić
po niej mo to cy klem żu żlo wym.

Za py ta ny o dro gę stróż wzru sza
ra mio na mi i su ge ru je, że mo żna
spró bo wać prze do stać się na dru -
gą stro nę Wi sło stra dy. Ubło ce ni
jak nie bo skie stwo rze nia ro we rzy -
ści wje żdża ją więc na wia dukt tra -
sy S8, na któ rym za chę ca sze ro ka,
as fal to wa dro ga ro we ro wa. Nie -
ste ty koń czy się ona po kil ku dzie -
się ciu me trach za sie ka mi i nie mal

prze pa ścią. Trze ba wra cać aż
do Gwiaź dzi stej. 1100 me trów
w jed ną stro nę. Czy kto kol wiek
wy obra ża so bie, że w ta kiej sy tu -
acji zna leź li by się w War sza wie
kie row cy? Ła two do my ślić się, że
wśród błą dzą cych w bło cie ro we -
rzy stów by łem rów nież ja, więc
po wi zy cie w myj ni i po wro cie
do do mu za da łem py ta nia rzecz -
nicz ce Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad.

– Z uwa gi na prze bu do wę
obiek tów in ży nier skich nad
ul. Wy brze że Gdyń skie, ist nie ją cy
ciąg ro we ro wy cza so wo po pro wa -
dzo ny jest wzdłuż ul. Gwiaź dzi stej

– wy ja śni ła Mał go rza ta Tar now -
ska. – Wy ko naw ca zo stał zo bo -
wią za ny do od two rze nia pro jek to -
wa ne go ozna ko wa nia pio no we go,
któ re zo sta ło czę ścio wo znisz czo -
ne w wy ni ku wan da li zmu.

Zo stał zo bo wią za ny i od two rzył.
Te raz zna ki in for mu ją ce o ob jeź -
dzie sto ją już na wy so ko ści Gwiaź -
dzi stej. To pierw szy od dłu ższe go
cza su ozna ko wa ny ob jazd dla ro we -
rów. Kie dy in sty tu cje pań stwo we
przyj mą do wia do mo ści, że ro we -
rzy sta to nie ja sno widz i, tak sa mo
jak kie row ca, mu si być in for mo wa -
ny o zmia nach w or ga ni za cji ru chu?

Do mi nik Ga dom ski

Rowerzyście objazd też się należy
� Jedna z głównych dróg rowerowych Warszawy, biegnąca nad Wisłą, nie zawsze
jest przejezdna w związku z przebudową mostu Grota-Roweckiego. Czy rowerzyści
zasługują na oznakowanie objazdów?
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