
W 2014 roku okazało się, że
budżet partycypacyjny może być
narzędziem pomagającym w zała-
twianiu zarówno drobnych spraw,
jak i łataniu dziur w infrastruktu-

rze poszczególnych dzielnic.
W głosowaniu na Bielanach
w pierwszej trójce znalazły się
projekty warte od 1028 zł (domki
dla owadów) do… 965 tys. zł. I to
właśnie wart niemal milion pro-
jekt „Bielański plac zabaw w par-
ku Młocińskim”, najdroższy ze
wszystkich zgłoszonych w dzielni-
cy, otrzymał najwięcej gło-
sów: 1351.

Wstępne prace już trwają.
W marcu mieszkańcy Młocin
spotkali się z pomysłodawczynia-
mi inwestycji oraz wiceburmi-
strzem Grzegorzem Pietruczu-
kiem, naczelniczką wydziału
ochrony środowiska Mirosławą
Włodek i Markiem Suchodol-
skim z Lasów Miejskich, admini-
strujących parkiem.

Co ustalono? Nowy plac zabaw
będzie zlokalizowany w miejscu
istniejącej siłowni plenerowej,
w jego skład wejdą trzy części.
Część największa będzie przezna-
czona dla dzieci starszych i znaj-
dą się w niej huśtawka wagowa,
„pojazd dla kilkorga dzieci”,
„bardzo duży” zestaw sprawno-
ściowy, zestaw do zjazdu linowe-
go, piramida linowa, urządzenie
wspinaczkowe i „bardzo duży ze-
staw zabawowy”. W drugiej czę-
ści, przeznaczonej dla dzieci
młodszych, będą: bujak na sprę-

żynie, huśtawki wahadłowe, huś-
tawka wagowa, duży i mały ze-
staw zabawowy, karuzela i oczy-
wiście piaskownica. Część trzecią
będą stanowić boisko do siatków-
ki plażowej i stół do ping-ponga.
Wszystko umieszczone zostanie
na podłożu piaskowym i wykona-
ne z drewna a plac zabaw dla naj-
młodszych ma być ogrodzony.
Istniejąca już w parku siłownia
plenerowa ma być przeniesiona
bliżej ul. Papirusów.

W porównaniu z innymi placami
zabaw młociński będzie gigantem,
również jeśli chodzi o budżet.
Na Zaciszu, gdzie również brakuje
miejsca zabaw dla dzieci i miesz-
kańcy również chętnie poparli pro-
jekt jego budowy, inwestycja po-
chłonie „tylko” 340 tys. zł. Nic
dziwnego, że natychmiast po ogło-
szeniu wyników głosowania
na Młocinach było słychać pytania
typu „Czy ten plac zabaw będzie ze
złota?”. Będzie z drewna, ale poję-

cie „drewno” jest przecież bardzo
pojemne i obejmuje gatunki tak
szlachetne jak heban czy mahoń.
Gdyby hebanowe huśtawki miały
zachęcić najmłodsze pokolenie
do aktywności fizycznej, to chyba
warto. Nie wiadomo jeszcze, kiedy
bielańskie dzieci skorzystają z no-
wego placu zabaw. Ponieważ pro-
jekt jest realizowany z budżetu par-
tycypacyjnego na bieżący rok, musi
zostać zrealizowany do grudnia.

DG

Centrum zabaw w parku Młocińskim
� Aż 965 tys. zł będzie kosztować nowy plac zabaw na Młocinach. To inwestycja, o której zdecydowali sami mieszkańcy.
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Plac zabaw
jest realizowany z budżetu
partycypacyjnego
na bieżący rok, musi więc
zostać zbudowany
do grudnia.

Inspiracją dla młocińskiego placu zabaw jest ten w Zakopanem. Panorama Tatr niestety nie wchodzi w skład zestawu



Od lat czterdziestych ubiegłego
wieku miejsce to nie było zabudo-
wane. Mieszkańcy przyzwyczaili
się już, że jest ono zielone.

Budowę wysokiego płotu przy-
jęli z obawą.

Budynek wielorodzinny – czyli
blok

W urzędzie dzielnicy dowie-
dzieliśmy się, że na wniosek firmy
Skanska Residental Development
Poland została wydana decyzja
zezwalająca na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
z lokalem usługowym na parterze

budynku, z garażem podziemnym
na ponad sto miejsc. Co więcej
– planowana inwestycja jest zgod-
na z obowiązującym na tym tere-
nie miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Le-
galna jest też wycinka.

– Inwestor otrzymał zgodę
na usunięcie w sumie 137 drzew
wraz z naliczeniem opłat za ich
usunięcie oraz z warunkami doty-
czącymi zasadzenia nowych drzew
– wyjaśnia rzeczniczka urzędu
dzielnicy Małgorzata Kink.
Na konto urzędu wpłynęło z tego
tytułu 619 tys. zł.

Działamy zgodnie z planem
Firma Skanska podkreśla, że

zależy im na dobrych relacjach
z sąsiadami i okolicznymi miesz-
kańcami, a budowane osiedle bę-
dzie tworzone według zasad „zie-
lonego budownictwa”.

– Niezależnie od naszej działal-
ności przeznaczenie tej działki,

zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego,
zakładało inwestycję mieszkanio-

wą – przypomina Jakub Zagórski,
dyrektor sprzedaży i marketingu
firmy. – W tym wypadku nie uda-
ło się uniknąć wycinki drzew, któ-
ra jest konieczna, aby mogło tu
powstać osiedle mieszkaniowe.
Warto jednak podkreślić, że wy-
cinka zostanie ograniczo-
na do niezbędnego minimum
– podkreśla.

Wiele z obecnych na tym tere-
nie drzew zostanie zaadoptowa-
nych do projektu osiedla. – Nie-
które musiały zostać wycięte ze
względu na zły stan i ryzyko wy-
wrócenia się. W czasie przygoto-
wywania inwestycji współpraco-

waliśmy z odpowiednimi urzęda-
mi, starając się, aby plan zagospo-
darowania zieleni uwzględniał
potrzeby nie tylko przyszłych
mieszkańców powstającego osie-
dla, ale także okolicy. Na działce,
a także na terenie dzielnicy, pla-
nujemy nasadzenia kompensacyj-
ne. W konsekwencji będzie dwa
razy więcej drzew, krzewów i ro-
ślinności. We współpracy z wła-
dzami lokalnymi będziemy też
podejmować działania rewitalizu-
jące, które uatrakcyjnią prze-
strzeń wspólną na Bielanach – za-
powiada Jakub Zagórski.

ak
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Nowe osiedle przy Rudzkiej
� Na terenie dawnych Stawów Marymonckich przy ul. Rudzkiej trwa wycinka
wieloletnich drzew. Miejsce zostało otoczone wysokim ogrodzeniem, a mieszkańcy
niepokoją się, co tam powstanie.

Wprawdzie Wielkanoc już
za nami, ale w naszej przestrzeni
miejskiej są obiekty, które 365
dni w roku wytrwale przypomi-
nają o tym najważniejszym
chrześcijańskim święcie. Jednym
z nich jest Kościół Niepokalane-
go Poczęcia NMP, mieszczący
się na ul. Przy Agorze 9. Wystar-
czy tylko z odpowiedniej per-
spektywy spojrzeć na budynek,
a przy dobrych chęciach i ko-
rzystnych warunkach atmosfe-
rycznych, można dostrzec… ku-
rę wysiadującą jaja (symbol no-

wego życia). Czy to nie wspania-
łe zderzenie codzienności z nie-
zwykłością, sacrum z profanum,
kury z tajemnicą?

Strona na Facebooku „Ko-
ścioły, które udają kury” zrzesza
już ponad 30 tys. fanów tej no-
watorskiej szkoły budowania
świątyń. A tak naprawdę entu-
zjastów niecodziennego, z przy-
mrużeniem oka i dystansem,
spojrzenia na nierzadko wątpli-
wej urody architekturę okolicz-
nych kościołów.

Jan Księżyk

Migawki z okolicy

Jakie zwierzę przypomina
ta świątynia?
� Na lewo, od góry: grzebień, dziób, dzwonek,
gardło, pierś. Na dole, w pozycji poziomej: bok
zwierzęcia otulony skrzydłami. Z tyłu: ogon.

Inwestor
otrzymał zgodę
na usunięcie w sumie
137 drzew wraz
z naliczeniem opłat za ich
usunięcie oraz
z warunkami
dotyczącymi zasadzenia
nowych drzew – wyjaśnia
Małgorzata Kink.
Na konto urzędu dzielnicy
wpłynęło z tego
tytułu 619 tys. zł.
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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
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Las Bielański to jedno z naj-
piękniejszych miejsc stolicy. Zna
go każdy warszawiak. Rosną tu
wspaniałe, wiekowe dęby, żyją sar-
ny i dziki. Las od wieków porasta
tę część miasta, będąc pamiątką
po Puszczy Mazowieckiej. Przez
uroczysko przepływały strumienie
i strumyczki, zapewniając nawod-
nienie parku. To właśnie w lesie
swoje eremy w XVII wieku założy-
li kameduli, od których białych su-

tann wzięła się nazwa dzielnicy
– Bielany. Od ponad stu lat to wła-
śnie w Lesie Bielańskim odpoczy-
wali warszawiacy, którzy przypły-
wali do lasu w niedzielę łodziami
i parostatkami, a przed wojną
tramwajami i dorożkami. Tańczyli
do muzyki puszczanej z gramofo-
nu i zajadali się kiełbaskami. Jesie-
nią zaś – zanim jeszcze stało się to
nielegalne – chodzili na grzybo-
brania, zbierali także leśne owoce.

Tymczasem obecny stan Lasu
Bielańskiego nie napawa optymi-
zmem. Drzewa chorują i masowo
umierają. – Potok Bielański wysy-
cha. Jeśli pojawia się w nim woda,
to tylko po deszczu – mówi pani
Krystyna z Bielan. – Poziom wód
gruntowych dramatycznie nisko
opadł i przez to drzewa usychają
– alarmuje.

Co na to władze dzielnicy?
– Dzielnica Bielany w 2002 r. wy-
konała ujęcie wody podziemnej
z czwartorzędowego poziomu wo-
donośnego, zasilające Potok Bie-
lański. Studnia jest cały czas czyn-
na – mówi Grzegorz Pietruczuk,
wiceburmistrz Bielan i dodaje, że
brak wody w Potoku nie oznacza
kataklizmu. – Poziom zwierciadła
wody w Potoku jest uzależniony
od okresowych wahań zwierciadła
wód podziemnych oraz od wyso-
kości opadów. Możliwy jest chwi-
lowy zanik wody w korycie Poto-
ku, nie oznacza to jednak jeszcze
jego wysychania. Aktualny brak

wody wynika z niewielkich opa-
dów atmosferycznych, który
na tym etapie „podsychania” mo-

że być bardzo szybko uzupełniony
– uspokaja burmistrz Pietruczuk.

Urzędnicy starają się także
wpłynąć na ochronę przyrody La-
su Bielańskiego. Rok 2015 jest
„Rokiem Lasu Bielańskiego”.

– Jednocześnie apelujemy do pla-
cówek oświatowych, organizacji
społecznych i gospodarczych, sa-
morządów oraz wszystkich miesz-
kańców Warszawy o podejmowa-
nie inicjatyw uświadamiających
mieszkańcom potrzebę ochrony
Lasu Bielańskiego oraz populary-
zujących wiedzę, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży, o jego szcze-
gólnych walorach – mówi Grze-
gorz Pietruczuk. Bielański wy-
dział ochrony środowiska w ubie-
głym roku zorganizował spacery
rodzinne po lesie, które polegają
na odkrywaniu tajemnic Lasu
Bielańskiego, wydrukował tablice
z „zakazem wstępu”, które usta-
wiono po północnej stronie ulicy
Dewajtis. W tym roku również or-
ganizowane będą imprezy plene-
rowe mające na celu edukowanie
ekologiczne oraz propagowanie
ochrony przyrody.

Tylko czy dzięki temu Las Bie-
lański nie umrze?

Przemysław Burkiewicz

Las Bielański usycha? Cmentarzysko drzew
� To są bardzo niepokojące podejrzenia. Czy poprzez obniżenie wód gruntowych i wyschnięcie potoków Las Bielański usycha? – Wystarczy
przejść kilkaset metrów, by zobaczyć ten obraz: wiekowe dęby schną i padają na ziemię. Potworny widok. Jeszcze trochę i będzie to
cmentarzysko drzew, a nie przepiękny las – załamuje się pani Krystyna z Bielan. – Znamy problem i będziemy działać. Las Bielański musi ocaleć!
– deklaruje Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz Bielan.

Możliwy jest
chwilowy zanik wody
w korycie Potoku, nie
oznacza to jednak
jeszcze jego wysychania.
Aktualny brak wody
wynika z niewielkich
opadów
atmosferycznych, który
na tym etapie
„podsychania” może być
bardzo szybko
uzupełniony – uspokaja
burmistrz Pietruczuk.
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Budżet partycypacyjny to wspa-
niałe narzędzie. Może frekwencja
w głosowaniach jest zbyt niska,
może nie wszystkie projekty są
trafione, ale trzeba przyznać, że
kolejne pomysły mieszkańców wy-
wołują w internecie dyskusje

na naprawdę ważne tematy. Jak
powinna wyglądać długa na po-
nad kilometr ulica Schroegera,
biegnąca przez pl. Konfederacji
i przecinająca Stare Bielany
na całej długości? Kiedy w listo-
padzie przypomniałem historię
tej ulicy i zwróciłem uwagę, że
powinna stać się wizytówką dziel-
nicy i miejscem spędzania wolne-

go czasu, komentarze czytelników
były różne:

– Może lepiej niech nic nie ro-
bią, bo znikną kolejne miejsca
do parkowania – pisali jedni.
– Za co się dzielnica nie weźmie,
tam pojawiają się zakazy parko-
wania. Dajmy żyć ludziom.

– Niektórzy najchętniej
do mieszkania by samochodem
wjechali, a każdą możliwą prze-
strzeń zamienili w parkingi – ri-
postowali inni. – Tych ulic nie
projektowano z myślą o tak wiel-
kiej liczbie samochodów.

O liczbie miejsc parkingowych
i organizacji ruchu na Schroegera
można dyskutować długo. „Bie-
lańskiego Krakowskiego Przed-
mieścia”, zamkniętego dla pry-
watnego ruchu, tam nie będzie,
ale już „bielańska Świętokrzyska”
z dużym ruchem pieszym i po-
rządnymi chodnikami – czemu

nie? O organizację konsultacji
społecznych i zorganizowanie
konkursu architektonicznego,
który stałby się podstawą do przy-
szłej rewitalizacji ulicy, apeluje
Michał Piechotka w projekcie
„Opracowanie koncepcji zago-
spodarowania ul. E. Schroegera”.

– Proponujemy rozpisanie kon-
kursu na koncepcję zagospodaro-
wania całego ciągu ulicy – pisze
projektodawca. – W jego wyniku
Bielany zyskają spójne opracowa-
nie: jak powinna wyglądać mała
architektura, zieleń, nawierzchnia
chodników, oświetlenie i inne ele-
menty ul. Schroegera, by uatrak-
cyjnić i zwiększyć prestiż tej głów-
nej osi Starych Bielan.

Sama organizacja konkursu,
w którym wystartowaliby najlepsi

polscy architekci, zwiększyłaby pre-
stiż ulicy i przypomniała warszawia-
kom o Starych Bielanach. Gotowy
projekt, przygotowany przez fa-
chowców przy udziale mieszkań-
ców, mógłby być realizowany eta-
pami w kolejnych latach, ponieważ
koszty byłyby z pewnością ogrom-
ne. Już sam projekt do budżetu
partycypacyjnego, będący „eta-
pem 0” rewitalizacji, to 120 tys. zł.
Przebudowa całej ulicy kosztowała-
by miliony. Czy warto?

– W szeregu miejscowości w Pol-
sce i na świecie rewaloryzacja ulic
i placów wpłynęła na podniesienie
wartości estetycznej, funkcjonalnej
i wielokrotnie stała się atrakcją tu-
rystyczną – pisze Piechotka.
– Chcemy, by ul. Schroegera zno-
wu była jedną z tych części Bielan,

które nadają im niepowtarzalny
charakter. Opracowanie jednego
projektu jest tańsze, szybsze
i mniej kłopotliwe od kilku projek-
tów dla poszczególnych odcinków
ulicy. Konkurs jest najlepszym spo-
sobem na uzyskanie optymalnego
projektu.

Projekt ma duże szanse na doj-
ście do etapu głosowania, które
odbędzie się w czerwcu. Jego naj-
poważniejszą wadą jest koszt.
Wspomniane wcześniej 120 tys. zł
to wydatek, efekty którego zoba-
czylibyśmy dopiero za kilka,
a może nawet kilkanaście lat, jeśli
w budżecie – już nie „partycypa-
cyjnym” – znajdą się pieniądze
na przebudowę przynajmniej
fragmentu ulicy.

Dominik Gadomski

Główna ulica Starych Bielan – jaka powinna być?
� Długa na ponad kilometr Schroegera jest główną osią Starych Bielan. Niestety straszą na niej krzywe
chodniki pozastawiane samochodami i zaniedbane kamienice. Co można zmienić?

Prześwit w bloku to, jak wiado-
mo, miejsce mroczne i niejedno-
znaczne. Już samo określenie te-
go rozwiązania architektoniczne-
go i jego synonim: „przejście”, ko-
jarzy mi się nie najlepiej, aż ciarki
po krzyżu przechodzą (również
dlatego, że w prześwitach zawsze
wieje). Mural, zwłaszcza z moty-
wami bajkowymi, skutecznie po-
trafi jednak odczarować tę prze-
strzeń, a dzieciom, które nieraz
kilka razy dziennie przechodzą
z jednej strony na drugą, oszczę-
dza traumy. Będąc w okolicy war-
to zajrzeć do tego prześwitu
i choć na chwilę znaleźć się w in-
nym świecie.

Jan Księżyk

Migawka z okolicy

Prześwit bajkowego świata
� Znakomicie wykonany mural z motywami
z „Czerwonego Kapturka” znajdziemy w prześwicie bloku
w alei Zjednoczenia, nieopodal metra Stare Bielany.

Przebudowa
całej ulicy Schroegera
kosztowałaby miliony.
Czy warto?
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Sygnalizatory świetlne ustawio-
ne są we wszystkie możliwe stro-
ny: zarówno dla pieszych kroczą-
cych poprzez ul. Zgrupowania
AK „Kampinos”, jak i dla samo-
chodów nią jadących. Tak samo
na prostopadłej do niej ulicy wio-
dącej do Nocznickiego. Żeby było
śmieszniej, światła stoją
przed wiaduktem trasy mostu
Skłodowskiej-Curie, jak
i za nim. I co? I nic! Nie są podłą-
czone (te za wiaduktem mrugają
na pomarańczowo), ponieważ
ruch jest tu bardzo mały. Niewie-
le samochodów jeździ ślepą ulicą
Zgrupowania, a kilka linii tram-
wajowych jadących w kierunku
Tarchomina i do Marymonckiej
nie wymaga aż tak mocnego
zwrócenia uwagi na niebezpie-
czeństwo. Powód? Niewielu pie-
szych, którzy chcą skorzystać

z tramwaju… Właściwie nikt tu
nie chodzi. Czekałem dobrych kil-
kanaście minut, żeby spotkać ja-
kiegoś przechodnia. W końcu po-
jawił się starszy pan z kundel-
kiem.

– Nikt tu nie chodzi, bo po co.
Ani tu ładnie, ani nie ma po co tu-
taj iść. Ja chodzę z pieskiem, bo
ruch samochodowy jest mały, a sła-
bo słyszę i nie stresuję się dużym
ruchem ulicznym – mówi. Co sądzi
o tych światłach? Że to absurd.
– To nadgorliwość. Po co te świa-
tła? Są zupełnie niepotrzebne. To
tak, jakby ustawić znak pierwszeń-
stwa przejazdu przed podjazdem
bramnym do kamienicy – ironizuje.

Nie działają? Przecież pulsują!
Rzecznik Zarządu Dróg Miej-

skich Adam Sobieraj mówi, że
światła pulsują i tym samym dzia-

łają, spełniając swoją funkcję
– ostrzegawczą. – Ruch jest tam
jednak tak znikomy, że nie ma
sensu uruchamianie trzech kolo-
rów. Taka jest decyzja inżyniera
ruchu – mówi rzecznik. Ten sam
inżynier ruchu zaakceptował bu-
dowę sygnalizacji w tym miejscu.
Nie przyjechał najwyraźniej
na Bielany, gdyż zobaczyłby, że tu
prawie nie ma ruchu.

Budowa sygnalizacji świetlnej
kosztuje około dwustu tysięcy zło-
tych. Światła, które nie są nawet
podłączone na Młocinach, mogły-
by przydać się zupełnie gdzieś in-
dziej. Przykładowo na Kondrato-
wicza przy Szpitalu Bródnow-
skim, gdzie Zarząd Dróg Miej-
skich kupi zupełnie nowe urzą-
dzenia. Albo na skrzyżowaniu ulic
Lazurowej i Narwik na Bemowie,
które codziennie rano jest do-
słownie sparaliżowane.

Przemysław Burkiewicz

Ta sygnalizacja mogłaby przydać się zupełnie gdzie indziej

Światła są, ale nie działają
� U zbiegu ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” i wjazdu do zajezdni tramwajowej
„Żoliborz” stoją sygnalizatory świetlne. Ruch pieszy, samochodowy i tramwajowy jest tu
jednak tak znikomy, że nikt nawet nie podłączył świateł. Stoją sobie i tyle. Jedne tylko
mrugają na pomarańczowo. A przecież mogłyby przydać się gdzieś indziej. – Absurd
– śmieje się mężczyzna z pieskiem, jeden z niewielu przechodniów w tej okolicy.

Najprawdopodobniej została
tam wystawiona przez anonimo-
wego „darczyńcę” – do wzięcia al-
bo do użytku publicznego. We-
dług łaskawego pana lub pani,
w związku z nadchodzącym latem
ów dar może okazać się nieoce-
niony, zwłaszcza kiedy wraca się
po ciężkim dniu do domu,
a w torbie roztapiają się dopiero
co kupione lody.

Zatem: jeśli ktoś akurat myśli
o wymianie swojego AGD, może
nie na nowe, ale na inne, to może
przyjechać i odebrać na miejscu,

już opróżnioną i gotową do pracy
lodówkę, zupełnie bez formalno-
ści. Nie wiadomo wprawdzie, czy
sprzęt właściwie działa, ale jak to
się słusznie mówi: kto nie ryzyku-
je, ten nie pije szampana. Zwłasz-
cza dobrze schłodzonego.

Jan Księżyk

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.

Migawka z okolicy
Uwaga! Lodówka do wzięcia
� Są chętni na lodówkę porzuconą
przy ul. Żeromskiego, na trawie obok parkingu,
na wysokości niedawno powstałego ronda?



Z perspektywy kierowcy wydaje
się, że przy północnym odcinku
al. Reymonta nikt nie mieszka
i nikt nie jest zainteresowany
przejściem na drugą stronę. Nic
bardziej mylnego. Gdy tylko jezd-
nie stają się puste, na wysokości
stacji benzynowej i ul. Kulczyckiej
przechodzą piesi. Wydeptany
trawnik na pasie rozdzielającym
wskazuje, że odbywa się tam re-
gularny, duży ruch.

– Przejście dla pieszych w rejo-
nie stacji benzynowej zaprojekto-
wano w obrębie skrzyżowania
z ul. Schroegera. – mówi Małgo-
rzata Kink, rzeczniczka prasowa
urzędu dzielnicy Bielany. – Dla
drogi klasy Z (zbiorczej), jaką jest
al. Reymonta, rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej określa, że odległość
między przejściami nie może być
mniejsza niż 100 m. W związku

z tym nie ma uzasadnienia dla
wytyczenia w tym rejonie kolejne-
go przejścia dla pieszych.

Między przejściem przy Schro-
egera a przedeptem rzeczywiście

jest mniej niż 100 metrów (ale ra-
czej 90 niż 50). Cały nowy odci-
nek al. Reymonta ma jednak 850
metrów. Z prostego rachunku wy-
nika, że z powodzeniem zmieści-
łoby się na nim sześć dodatko-
wych przejść dla pieszych. Po-
trzebna byłaby jednak całkowita
zmiana podejścia urzędników.
Obecnie w Warszawie przejścia
umieszcza się nie tak często, jak
można, lecz tak rzadko, jak wypa-
da. Jedno przejście na długo-
ści 850 metrów to z punktu wi-
dzenia pieszego zdecydowanie
za mało.

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Tunele akustyczne przy osie-
dlach Ruda i Potok wyglądają
imponująco z daleka i ciekawie
prezentują się z okien autobusu
jadącego trasą, ale ich otocze-
nie… cóż, wymaga naprawienia.
Rozpaczliwie prezentuje się wi-
dok ukazujący się po wyjściu
z kościoła św. Rafała i Alberta.
Przed świątyniami tradycyjnie
najlepiej prezentują się otwarte
place lub zielone skwery, nieste-
ty na Rudzie jest… bagno. Miej-
sce to nigdy nie prezentowało się
zbyt dobrze, jednak podczas bu-
dowy ekranów akustycznych
zmieniło się w gigantyczne pobo-

jowisko, z którego sterczą latar-
nie.

– Projekt przebudowy Trasy Ar-
mii Krajowej przewiduje zagospo-
darowanie terenu w liniach roz-
graniczających drogi ekspresowej,
to jest około 25 metrów na północ
od ekranów akustycznych – wyja-
śnia Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. – Docelo-
wo wykonany będzie na tym tere-
nie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
trasy wraz z oświetleniem.

Zakończenie przebudowy trasy
S8 planowane jest na październik.

DG

Strefa zniszczeń przed kościołem
� Teren przed kościołem, sąsiadujący z parkiem
Harcerskiej Poczty Polowej, nie przetrwał przebudowy trasy
S8. Wszystko ma zostać naprawione pod koniec roku.

Reymonta okiem pieszego: gdzie są przejścia?
� Aleja Reymonta po otwarciu drugiej jezdni stała się barierą odgradzającą Stare
Bielany od Wawrzyszewa.

Obecnie
w Warszawie przejścia
umieszcza się nie tak
często, jak można, ale tak
rzadko, jak wypada.
Jedno przejście
na długości 850 metrów
to z punktu widzenia
pieszego zdecydowanie
za mało.

Jest spokojnie, bez ekscesów,
pościgów, wybuchów – nie ma
scen jak z filmu, może dlatego, że
kręci się w kamienicy, zapewne
na pierwszym piętrze – na to wska-
zują lampy. Nie wiadomo, co „się
kręci”, ale wszystko wskazuje
na to, że to nie sceny do najnow-
szych przygód Bonda. W okolicy

ul. Schroegera, pl. Konfederacji
i przyległych uliczek nadzwyczaj
często można zobaczyć ciężarówki,
lampy, podnośniki i reżysera
na małym, składanym krzesełku.
Nieodparty jest urok naszych spo-
kojnych uliczek, starych bloków
i kamienic.

Jan Księżyk

Migawka z okolicy
Kręcimy kolejny film na Bielanach
� Podnośnik ze światłami przy ul. Schroegera na Starych
Bielanach, a dookoła ciężarówki i osoby z ekipy filmowej.
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Przystanek tramwajowy „Al.
Reymonta 04” w ciągu ulicy Bro-
niewskiego. Razem z grupą stu-
dentów UKSW czekam na tram-
waj. Czekam i moknę, ponieważ
siąpi deszcz, a na przystanku nie
ma wiaty. Dziwne, tym bardziej
że dziesięć lat temu, podczas bu-
dowy brakującego odcinka toro-
wiska tramwajowego w ciągu Po-
wstańców Śląskich – al. Reymon-
ta między pętlą Nowe Bemowo
a ulicą Broniewskiego została
przebudowana. Wiaty ustawiono
na przystankach tramwajowych
i autobusowych. Ale nie na posto-
ju dla tramwajów w kierunku
Chomiczówki.

– Nic nie szkodzi. Pada deszcz
i dzięki temu udowodnimy, że nie
jesteśmy z cukru – śmieją się Ja-
cek, Franek i Michał, studenci
UKSW. Ale pani Stefania nie jest

zadowolona. To emerytka, która
ciągnie za sobą wózek z zakupami
i nie ma siły jednocześnie trzymać
parasolki. – To dla mnie uciążli-
wość. Mam już słabe ręce, nie
mam siły trzymać parasola.
Deszcz pada, nie jest przyjemnie.
Mogliby przestawić tę wiatę
– mówi starsza pani.

Kilka przykładów
niegospodarności

Mogliby! Zwłaszcza, że jest
z czego wybierać, ponieważ
na Bielanach mamy już trochę
niewykorzystanych wiat. Znajdują
się przy przystankach, na których
nie zatrzymuje się komunikacja
miejska. A nawet nie kursuje.
Przykłady? W alei Reymonta są
dwie takie wiaty – jedna tuż
za ulicą Żeromskiego, druga
przy skrzyżowaniu z Oczapow-

skiego i Schroegera. Dlaczego nie
ma tu autobusów? – W związku
z wybudowaniem dwujezdniowe-
go odcinka al. Reymonta między
ul. Żeromskiego a Kasprowicza
zaproponowaliśmy skierowanie li-
nii 184 dwukierunkowo przez al.
Reymonta (z wycofaniem jej
z jednokierunkowego przebiegu
przez ul. Przybyszewskiego).
Dzielnica Bielany zaopiniowała
naszą propozycję negatywnie
wskazując na zasadność – jej zda-
niem – utrzymania jednokierun-
kowego przebiegu linii 184
na ul. Przybyszewskiego – wyja-
śnia Igor Krajnow, rzecznik Za-
rządu Transportu Miejskiego.
– Jakie więc będą dalsze losy tego
planu i czy al. Reymonta będzie
w obu kierunkach kursował auto-
bus – tego obecnie nie wiadomo
– mówi rzecznik.

Wiaty-widmo znajdują się także
na ulicy Zgrupowania AK „Kampi-
nos” (dawna Pstrowskiego) koło
Huty, gdzie nie zatrzymuje się ża-
den autobus. Obok stoi także wiata
na przystanku, gdzie nie zatrzymu-
je się tramwaj. – To nie jest wiata
ustawiona przez ZTM. Została
ustawiona w ramach budowy trasy
mostu Skłodowskiej-Curie. Poza
tym do niedawna zatrzymywała się
tam linia nocna. Niewykluczone, że
autobusy znów tam wrócą – mówi
Igor Krajnow. Wiatę – nie dla pasa-
żerów, bo nie jeździ tu autobus
– ustawiono także na ulicy Linde-
go, o czym pisaliśmy kilka miesięcy
temu. W deszczowy dzień można
więc usiąść na ławeczce z koszem
piknikowym i pokontemplować
przyrodę. – Nie ma jeszcze decyzji,
czy ulicą Lindego pojedzie autobus
z silnikiem elektrycznym. To zależy

od mieszkańców. Jeśli okaże się, że
nie chcą tu komunikacji miejskiej,
wiatę będzie można gdzieś prze-

nieść – mówi Grzegorz Pietruczuk,
wiceburmistrz Bielan.

Broniewskiego nie jest
pierwszej potrzeby

Co będzie z przystankiem
przy Broniewskiego? – Przysta-
nek „Al. Reymonta 04” znajduje
się na liście rezerwowej. W przy-
padku braku możliwości ustawie-
nia wiaty na którymś z przystan-
ków podstawowych, przymierzy-
my się do montażu jej w tej rezer-
wowej lokalizacji – informuje
Igor Krajnow z ZTM. Czyli choć
przystanek nie jest ważny według
badań urzędników, być może do-
stanie wiatę. Po ponad czterdzie-
stu latach istnienia.

Przemysław Burkiewicz

Zgrupowania AK „Kampinos”, Lindego, Reymonta

Nie ma autobusów. Wiaty stoją bezużytecznie
� Rzeczywistość rodem z filmu „Miś” na Bielanach. Pasażerowie mokną na przystanku tramwajowym, na którym nie ma wiaty. Kilkaset metrów
dalej wiaty stoją przy ulicach… którymi nie kursuje komunikacja miejska. Dwie ustawiono w niedawno przebudowanej alei Reymonta
na pograniczu Wawrzyszewa i Starych Bielan.

Nie ma jeszcze
decyzji, czy ulicą Lindego
pojedzie autobus
z silnikiem elektrycznym.
To zależy
od mieszkańców. Jeśli
okaże się, że bielańczycy
nie chcą tu komunikacji
miejskiej, wiatę będzie
można gdzieś przenieść
– mówi Grzegorz
Pietruczuk, zastępca
burmistrza Bielan.

Przystanek widmo na ul. Lindego Przystanek widmo w alei Reymonta



Podczas kursu maturalnego
słuchacze otrzymują odpo-
wiednie przygotowanie mery-
toryczne potrzebne, aby egza-
min maturalny zdać z wyni-
kiem pozytywnym. Niektórzy
korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni
przystępują do matury w swo-
jej szkole macierzystej.

Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo mo-
żna było pogodzić z pracą za-
wodową i obowiązkami życia
codziennego. Zajęcia w trybie
zaocznym odbywają się
w weekendy.

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 naszego Li-
ceum.”

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę.

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA

KURS MATURALNY
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU

Fukierów to malutka uliczka łą-
cząca al. Reymonta z ul. Przyby-
szewskiego. Jest bardzo kameral-
na, ale wykorzystywana głównie
jako parking dla okolicznych
mieszkańców i petentów skarbów-
ki. Czy z tego powodu kawałka
trawy nie szkoda? Radna Joanna
Radziejewska złożyła interpelację,
w której postuluje budowę parkin-
gu dla czterech pojazdów na Fu-
kierów, pod ścianą szczytową ka-
mienicy w alei Reymonta 28. Ak-
tualnie w tym miejscu jest średniej
urody trawnik. – Koszt inwestycji
prawdopodobnie nie byłby duży,
a korzyść społeczna znacząca. Dla
mieszkańców tej okolicy liczy się

każde pozyskane miejsce parkin-
gowe – argumentuje radna Ra-
dziejewska. Jej pomysł spotkał się
z przychylnością urzędników.

– Sprawa budowy miejsc parkin-
gowych na ulicy Fukierów,
przy ścianie szczytowej budynku
przy al. Reymonta 28, została skie-
rowana do rozpatrzenia do za-
rządcy terenu, tj. do Zakładu Go-
spodarowania Nieruchomościami
– informuje Małgorzata Kink,
rzeczniczka dzielnicy Bielany.

Cytowaliśmy ostatnio list czytel-
nika, który pytał, po co budować
na Wawrzyszewie kolejne parkin-
gi, skoro na społecznych nie bra-
kuje wolnych miejsce. – Tylko że

oczywiście parkingi, które istnieją
na osiedlu, nie zawsze są pod blo-
kami osób narzekających na brak
miejsc… Trzeba przejść 200 me-
trów i to już problem – oceniał
czytelnik. No i jeszcze trzeba za-
płacić. Dlatego najgłośniej krzy-
czą zwolennicy zabudowywania
wolnych przestrzeni pod blokami,
bo przecież znajdują się tam tylko
zwykłe „bieda-trawniki”.

Czekamy na kolejne opinie czy-
telników: w co inwestować? Par-
king czy zachowanie zieleni
– choćby poprzez posadzenie
krzewów, które zapobiegną wje-
żdżaniu na trawę?

Przemysław Burkiewicz

Wolimy parkingi zamiast trawników?
� Podczas budowy alei Reymonta zniknęło część parkingów. Radna Bielan Joanna
Radziejewska proponuje zatem, by stworzyć parking dla kilku aut przy ulicy Fukierów.
Jest tam zaniedbany trawnik, który łatwo i szybko można zamienić w betonowy plac.
Mieszkańcy, jak i osoby przyjeżdżające do urzędu skarbowego przy sąsiedniej ulicy
Skalbmierskiej mieliby ułatwione parkowanie na Bielanach. Tylko czy rzeczywiście
każdy wolny skrawek zieleni, położonej przy dużych arteriach, chcemy zamieniać
w miejsca postojowe?

Rodzinny film
W niedzielę, 26 kwietnia

o godz. 15.30 Dobre Miejsce za-
prosi rodziców oraz dzieci
(w wieku od 10 lat) na film
„Most do Terabithii” – z pol-
skim dubbingiem.

To historia 11-letniego Jes-
se`ego, którego kres marzeń
o zostaniu najszybszym człowie-
kiem świata następuje z chwilą,
gdy chłopiec w szkolnym wyści-
gu przegrywa z klasową samot-
niczką, Leslie. Nieoczekiwanie
tak rozpoczyna się ich przyjaźń.
Wkrótce przyjdzie im odkryć
w pobliskim lesie zamieszkaną
przez magiczne stworzenia kra-
inę Terabithii. Przyjaźń z elfami
i trollami zaowocuje objęciem

przez Jesse`ego i Leslie rządów
w tym niezwykłym królestwie.

Bilety 10 zł.

Tydzień później teatrzyk
Z kolei 10 maja w ramach

Niedzielnych Bajeczek dzieci
obejrzą przestawienie teatralne
„Zagubieni przyjaciele”, które
zaprezentuje Teatr Dobrego
Serca. Po przedstawieniu ani-
matorzy zaproszą chętnych
na zajęcia plastyczne.

Wstęp jest bezpłatny, obowią-
zują wejściówki. Start
o godz. 13.00.

Dobre Miejsce, ul. Dewaj-
tis 3, tel. 22 561–01–23,
512–011–482.

kc

Dzieciaki, zajrzyjcie!
To Dobre Miejsce
� Rodzinny film czy teatrzyk o przyjaźni? Na Dewajtis
nie trzeba wybierać, można obejrzeć jedno i drugie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208
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Po wejściu do tej księgarni
pierwsze, co człowiekowi przycho-
dzi do głowy, to myśl: jak tu ładnie
i przyjemnie. Mało która księgarnia
poszczycić się może tak estetycznie,
a zarazem przytulnie, zagospodaro-
waną przestrzenią. Chce się tutaj
spacerować, wybierać książki z pó-
łek, siadać, oglądać, a potem to sa-
mo, od początku. Księgarnia słyną-
ca niegdyś z podręczników (pod-
ręczniki są nadal) jest teraz

po brzegi wypełniona pięknie wy-
daną beletrystyką, książkami z ró-
żnych dziedzin wiedzy, artykułami
papierniczymi oraz pięknymi po-
duszkami w kształcie kotów. Miej-
sce z duszą, warte odwiedzenia,
do którego księgarnie sieciowe,
które są księgarniami jedynie z na-
zwy, nawet się nie umywają.

Dla niezorientowanych: księgar-
nia mieści się przy Żeromskiego.

Jan Księżyk

Migawka z okolicy

Miejsce z duszą:
Księgarnia Baczyńskiego
� Przed Księgarnią Baczyńskiego można usiąść, napić się
kawy albo lemoniady i z przyjemnością oglądać niezwykle
pomysłowo rozplanowaną witrynę – z ręcznie robionymi
dekoracjami i fantazyjnie wyeksponowanymi książkami.

Dlatego zapewne węzeł komu-
nikacyjny na Marymoncie nazywa
się „Marymoncka”. Tyle, że ulica
Marymoncka znajduje się kilkaset
metrów na północ. Węzeł dotyczy
splotu alei Armii Krajowej i ulicy
Juliusza Słowackiego. – Z tą Sło-
wackiego jest kłopot niemal
od zawsze, a przynajmniej od mo-
mentu zbudowania Trasy AK
– mówi pan Henryk, taksówkarz,

którego poprosiliśmy o opinię.
– Zanim zbudowali trasę, było na-
turalne, że ulica Słowackiego do-
chodzi do Żeromskiego i dopiero
tam zmienia się w Marymoncką.
Jednak od momentu oddania tra-
sy kierowcy poszaleli. Uważają, że
Słowackiego kończy się przed ale-
ją Armii Krajowej i dalej jest już
Marymoncka, a to nieprawda
– mówi taksówkarz.

Pół-żartem, pół-serio można po-
wiedzieć, że nazwa węzła najwyraź-
niej odnosi się do przedwojennej
Warszawy. Wtedy ulica Marymonc-
ka zaczynała się na żoliborskim pla-
cu Wilsona i prowadziła do granicy
miasta. Dopiero w styczniu 1939
roku odcinek między placem Wil-
sona a Żeromskiego otrzymał na-
zwę „Juliusza Słowackiego”.

Przemysław Burkiewicz

Jaka „Marymoncka”? To przecież Słowackiego!
� Inżynierowie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nazywają węzły
komunikacyjne od ulic, które przez te węzły nie przechodzą. Albo po prostu nie
sprawdzają ich lokalizacji na mapie?

Węzeł dotyczy splotu alei Armii Krajowej i ulicy Juliusza Słowackiego



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
·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

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD
·*Ogrodnik 22 713-32-90, 797-448-161

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

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

·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
·Serwis sprzątający zatrudni Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
na Białołęce, tel. 603-924-842

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

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·Piece gazowe używane, tanio 691-686-772

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę 22 654-34-38

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
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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:

24.04-8.05
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

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna
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Ba zar na Wo lu me nie jest jed -
nym z naj po pu lar niej szych miejsc
za ku pów miesz kań ców Bie lan.
Mo żna tam do je chać me trem
i au to bu sem, ale mo żna ta kże ro -
we rem i z opcji tej ko rzy sta co raz
wię cej osób. Zwłasz cza te raz, gdy
na Ka spro wi cza i w al. Rey mon ta
są do bre dro gi ro we ro we. Przy je -
żdża my więc na ba zar i szu ka my
miej sca do zo sta wie nia ro we ru,
któ re spo dzie wa li by śmy się zna -
leźć przy sa mym wej ściu. Oka zu je
się, że za sto jak dla ro we rzy stów
słu ży krzy we siat ko we ogro dze -
nie, zaś sto ja ki praw dzi we są…
po dru giej stro nie ul. We rgi liu sza.

Mar cin Jac kow ski z Zie lo ne go
Ma zow sza py tał o sto ja ki na ba za -
rze już… je sie nią 2013 ro ku, gdy
prze bu do wy wa no przy le głe
do tar go wi ska uli ce. Ko re spon -
den cja z urzę dem dziel ni cy Bie la -
ny w tej spra wie trwa do dziś,
a sto ja ków na dal nie ma.

A jak po win no być?
Za rzą dze nie pre zy dent Han ny

Gron kie wicz -Waltz sprzed pię ciu
lat mó wi, że urzę dy dziel nic ma ją
„two rzyć ko rzyst ne wa run ki dla
roz wo ju sys te mu trans por tu ro we -
ro we go”, mię dzy in ny mi przez za -
pew nia nie miejsc do bez piecz ne go

par ko wa nia. W prak ty ce ozna cza
to usta wia nie sto ja ków w kształ cie
od wró co nej li te ry U, bo ża den in ny
sto jak nie da je mo żli wo ści bez -
piecz ne go przy pię cia ka żde go ty pu
ro we ru. Je śli cho dzi o lo ka li za cję
sto ja ków, to spra wa jest – dla ro -
we rzy sty – ba nal na: sto jak po wi -
nien być obok ce lu, przy czym
„obok” zna czy kil ka me trów. Kil ka
me trów od wej ścia na ba zar,
do szko ły, do urzę du. Ma ło co za -
chę ca do jaz dy ro we rem tak bar -
dzo, jak mo żli wość zo sta wie nia
jed no śla du „pa rę kro ków” od ce lu.

A o tym, że war to za chę cać
do jaz dy ro we rem, nie trze ba ni -
ko go prze ko ny wać. Kil ka lat te -
mu sam bie lań ski ra tusz ar gu -
men to wał na ulot kach, że „po jaz -
dy sa mo cho do we w mia stach są
naj więk szym źró dłem ska że nia
śro do wi ska” i za chę cał, by „je że li
to mo żli we, za miast sa mo cho dem
jeź dzić ro we rem”. Mar cin Jac -
kow ski nie omiesz kał przy po -
mnieć o tym na po sie dze niu ko -
mi sji re wi zyj nej, pod czas któ rej
roz pa try wa no skar gę Zie lo ne go
Ma zow sza.

Sto ja ki bę dą, ale nie wszę dzie
– W ubie głym ro ku mie li śmy

do dys po zy cji 230 sto ja ków i zde cy -
do wa li śmy, że w pierw szej ko lej no -
ści zo sta ną usta wio ne przy szko -
łach – mó wi wi ce bur mistrz Grze -
gorz Pie tru czuk. – W tym ro ku do -
sta nie my ich od Za rzą du Trans por -

tu Miej skie go co naj mniej 100, ale
sta ra my się o po więk sze nie tej licz -
by. Część z no wych sto ja ków sta nie
przy ba za rze na Wo lu me nie.

Pod ko niec mar ca od by ła się wi -
zja lo kal na, pod czas któ rej ak ty wi -
ści Zie lo ne go Ma zow sza po ka zy -
wa li urzęd ni kom, gdzie naj le piej
umie ścić sto ja ki. Już wia do mo, że

nie bę dzie ich od stro ny ulic Ka -
spro wi cza i Wo lu men. Dla cze go?

– Po zo sta li uczest ni cy uzna li, że
le piej nie de ner wo wać kie row ców
al bo han dla rzy – wy ja śnia Mar cin
Jac kow ski. – Przy Ka spro wi cza sto -
ja ki ra czej mu sia ły by sta nąć na lo -
kal nej jezd ni, gdzie par ku je się
w dwóch rzę dach, choć for mal nie
jest je den, a przy ul. Wo lu men sto ja -
ki za bie ra ły by miej sce stra ga nom.
Jest w tym tro chę ra cji, ale to nie
po win no uspra wie dli wiać cał ko wi tej
re zy gna cji. W tej spra wie wa żna jest
ob słu ga kon kret ne go miej sca, ale
też wy cią gnię cie wnio sków na przy -
szłość, aby dbać o pew ne rze czy od -
po wied nio wcze śnie, na eta pie wa -
run ków za bu do wy i pro jek tu.

Z po zo ru bła ha spra wa, ja ką
jest po sta wie nie kil ku sto ja ków
ro we ro wych, to te mat cią gną cy
się już trze ci rok. Jak wi dać
w War sza wie nic nie jest tak pro -
ste, jak mo gło by się wy da wać. Czy
w tym ro ku wresz cie uda się za -
mknąć spra wę sto ja ków na Wo lu -
me nie i wy cią gnąć wnio ski
na przy szłość?

Do mi nik Ga dom ski

Jeśli chodzi
o lokalizację stojaków, to
sprawa jest – dla
rowerzysty – banalna:
stojak powinien być obok
celu, przy czym „obok”
znaczy kilka metrów. Kilka
metrów od wejścia
na bazar, do szkoły,
do urzędu.

Trudna sztuka ustawiania stojaków rowerowych
� Rower to jedyny pojazd, którym można dojechać dosłownie od drzwi do drzwi. Niestety pod tymi docelowymi drzwiami nie zawsze jest gdzie go zostawić.
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Ja ko hi sto ryk bar dzo lu bię dys -
ku sje ty pu „Czy po dział na re jo ny
Miej skie go Sys te mu In for ma cji jest
do bry i dla cze go zły?” al bo „Ja ka
jest ró żni ca mię dzy Sta ry mi Bie la -
na mi a Zdo by czą Ro bot ni czą?”.
Szcze rze do ce niam po trze bę zor ga -
ni zo wa nia do brej kłót ni, żon gler kę
– cza sem zu peł nie ab sur dal ny mi
– ar gu men ta mi i emo cje. Emo cje
tak sil ne, jak by od roz strzy gnię cia
spo ru o to, czy uli ca No wa ka le ży
jesz cze na Za ci szu, czy już na El -
sne ro wie, za le ża ło co naj mniej
tem po bu do wy dru giej li nii me tra.

Ze wzglę du na miej sce mo je go
za miesz ka nia bar dzo czę sto by -
wam na ostat niej, naj bar dziej wy -
su nię tej na pół noc, sta cji li nii M1.
Sta cja ta na zy wa się „Mło ci ny”
a ca ła oko li ca tak wła ści wie jest
dwor cem, na któ rym, jak to
na dwor cu, dzie je się wie le cie ka -
wych zda rzeń. Zwłasz cza wie czo -
ra mi. Opi sy uchwy co nych przy -
pad kiem za baw nych, iry tu ją cych,
przy krych sy tu acji tra fia ją do
„Mi ga wek z oko li cy”. A póź niej
na stę pu je naj wa żniej sze, czy li ko -
men ta rze czy tel ni ków.

– To miej sce to nie są Mło ci ny!
To jest Me tro Mło ci ny. Wię cej
rze tel no ści. Mło ci ny le żą czte ry
ki lo me try da lej i są na praw dę
pięk nym miej scem – na pi sał czy -
tel nik, pod pi su ją cy się ja ko Sa mo -
rząd Mło cin.

Pięk na Mło cin ni gdy nie kwe stio -
no wa łem, bo i pa łac Brühla, i park
le śny to miej sca au ten tycz nie cie ka -
we. Ba, ar chi tek to nicz nie po do ba
mi się na wet sta cja me tra, za rów no
na pe ro nie, jak i na po wierzch ni
(mu ry z ga bio nów wy glą da ją wspa -
nia le!). Tu taj się więc zga dza my.

Nie zga dza my się co do te go, gdzie
są Mło ci ny i czy w ogó le ist nie je ta -
kie miej sce, jak „Me tro Mło ci ny”.

– Je stem już na Me tro Mło ci ny
– mo żna cza sem pod słu chać
u współ pa sa że ra w zbli ża ją cym się
do pę tli tram wa ju. Tyl ko czy to
nie brzmi okrop nie?

Cóż, Mło ci ny są du że. Gdzie in -
dziej by ła śre dnio wiecz na wieś,
gdzie in dziej jest XVIII -wiecz ny
pa łac. Jesz cze gdzie in dziej ma my
mia sto -ogród z po cząt ku XX wie -
ku, a gdzie in dziej – sta cję me tra
z po cząt ku stu le cia XXI. Wnio ski?

Nie mam żad nych. Uwa żam
po pro stu, że czas pły nie a na zew -
nic two pły nie so bie ra zem z nim.
Sta wiam do la ry prze ciw ko orze -
chom, że więk szość mło dych war -
sza wia ków sły sząc „Mło ci ny” my śli
„me tro, Pol ski Bus”. I nie świad czy

to źle o ich wie dzy hi sto rycz nej.
Świad czy o upły wie cza su i zmia -
nach za cho dzą cych w mie ście.

Do mi nik Ga dom ski

PS. Znam oso bę tak przy zwy -
cza jo ną do tra sy me tra z lat
2006–2008, że do dziś na sta cję
Mło ci ny mó wi… Ma ry mont.

Gdzie są Młociny? Zdania są podzielone
� Jak nazywa się miejsce, w którym znajduje się największy węzeł przesiadkowy północnej Warszawy? Zdania są podzielone.

Stawiam
dolary przeciwko
orzechom, że większość
młodych warszawiaków
słysząc „Młociny” myśli
„metro, Polski Bus”. I nie
świadczy to źle o ich
wiedzy historycznej.
Świadczy o upływie czasu
i zmianach
zachodzących w mieście.

Zygmunt Vogel „Widok Młocin” (1803)



– Na resz cie wio sna!
– A wraz z nią – wio sen ne po -

rząd ki.
– Rów nież w wi nach?
– Jak naj bar dziej. Czas od sta -

wić krzep kie, gę ste i roz grze wa -
ją ce trun ki z in ten syw nym, „de -
ka denc kim” po sma kiem. To co,

spraw dza ło się zi mą, od cho dzi
w za po mnie nie.

– Zrzu ca jąc cie płe bu ty i pu -
cho we kurt ki i zmie nia jąc gar de -
ro bę na lżej szą, to sa mo ro bi my
w kuch ni.

– Otóż to! Wraz z na dej ściem
wio sny i prze bu dze niem na tu ry,

bu dzi się w nas ocho ta na zmia ny.
W za po mnie nie od cho dzą cię żkie,
zi mo we po tra wy, de lek tu je my się
mło dy mi, wio sen ny mi wa rzy wa mi.

– Cze go szu ka my w wi nie
na wio snę?

– Pod świa do mie de cy du je my się
na lżej sze wina: sło necz ne, od świe -

ża ją ce, rześ kie i in try gu ją ce. Ta kie,
któ re od zwier cie dla ją ka pry śne,
wio sen ne na stro je.

– To zna czy?
– Pą ki na drze wach, zie leń tra -

wy… Te go sa me go ocze ku je my
od win. Po le cam np. de li kat nie
mi ne ral ne sau vi gnon blanc z po -
łu dnia Fran cji: od kry je my w nim
ak cen ty sko szo nej tra wy, po krzy -
wy, nie doj rza łe go agre stu, z niu -
an sem cy tru so wej świe żo ści.

– Bę dzie do brze kom po no wał

się z zie le nią ogro du, a schło dzo ny
da wał uczu cie przy jem ne go orzeź -
wie nia w cie plej sze, wio sen ne dni.

– In nym do sko na łym wy bo rem
jest cho cia żby grüner vel tli ner
z niu an sa mi li mon ki, grejp fru ta
i nek ta ryn ki otu lo nych lek ką pi -
kan te rią bia łe go pie przu, mio du
i es tra go nu.

– Brzmi sma ko wi cie.
– Przy kła dy mo żna mno żyć.
– Wio sna to jak po wiew świe -

że go po wie trza po zi mo wym śnie.
– Dla te go też pra gnie my pro -

sto ty. Na ty po wo kwia to we trun ki
przyj dzie po ra nie co póź niej. Te -
raz war to skosz to wać kla sycz ne go
mu sca ta w wy traw nym wy da niu.

– Wy traw nym?
– A ja kże. Uwo dzi ciel skie

akor dy grejp fru ta, skó rki po ma -
rań czo wej i owo cu pas si flo ry spo -
wi tej niu an sem ziół i buksz pa nu.

– Co za pro po nu je Pan zde kla -
ro wa nym zwo len ni kom czer wie -
ni?

– Mo że my spró bo wać win
o bar dziej roz wi nię tej owo co wej
stro nie – cho cia żby pi not no ir
z wy czu wal ny mi nu ta mi ma li ny,
cze re śni i po ziom ki. Zwia stu ją
one rześ kość sma ku i bę dą ide al -
ne na tę po rę ro ku.

WI NO NA WIO SNĘ

Gewürztraminer o miodowo-różanej słodyczy w aromacie
idealnie skomponuje się z lekkimi, wiosennymi deserami na

bazie owoców

Wiosna to czas sałatek. Doprawione lekkim sosem vinaigrette
doskonale współgrają  z hiszpańską viurą, francuskim

sauvignon blanc lub colomabard bądź włoskim grecanico
źródło: http://w

w
w.goodfood.com

.au/good-food/drink/w
hat-to-drink--in-spring

źródło: http://bbrblog.com
/2011/03/31/spring-w

ines/


