
W tym roku do dyspozycji
mieszkańców dzielnica ma po-
nad 3,3 mln zł. Będą one wydawa-
ne w sześciu obszarach: ogólno-
dzielnicowym oraz pięciu tere-
nach, na jakie podzielono Biela-
ny. Każdy z nich ma w puli bli-
sko 508,5 tys. zł, poza projektami
ogólnodzielnicowymi, na które
przeznaczono 847 tysięcy. A zasa-
dy budżetu są proste: wybrane
w głosowaniu pomysły (głosowa-
nie trwa do 26 czerwca) mają być
zrealizowane w ciągu jednego ro-
ku, w tym przypadku 2016.

Zatem co jest do wyboru?
Jest 36 projektów ogólnodzielni-
cowych – siłą rzeczy nie możemy
opisać wszystkich, dlatego wybra-
liśmy… najdroższe. Skoro bo-

wiem na projekty ogólne będzie
można wydać 847 tysięcy – jeden
drogi projekt pochłonie większość
przewidzianych pieniędzy. Dlate-
go warto wybrać mądrze.

Boisko dla Wawrzyszewa
Boisko przy Szkole Podstawo-

wej nr 209 na Reymonta wygląda
jak wygląda – ale to nie tyle efekt
zaniedbań, co mocnej eksploata-
cji. W piłkę grają tu bowiem nie
tylko uczniowie szkoły, ale też
wielu mieszkańców. I jeśli po-
wstanie nowe – ze sztuczną na-
wierzchnią, koszami i siatką, wy-
posażone w bramki i piłkochwyty
– nadal ma być dostępne dla bie-
lańczyków. Oczywiście po godzi-
nach lekcyjnych i w weekendy. Ty-

le tylko, że projekt wyceniono
na 800 tysięcy, co niemal całkowi-
cie wyczerpuje limit budżetu par-
tycypacyjnego.

Integrator na Starych
Bielanach

Nieco mniej, bo 740 tysięcy, ma
kosztować miejski placyk uloko-
wany obok poczty w alei Zjedno-
czenia. Według pomysłodawców
ma nosić nazwę „Integrator”
– i to już wystarczy, by było wia-
domo, jaką funkcję ma pełnić.
Skwer ma być dostępny dla
wszystkich, z wygodnymi, szeroki-
mi ławkami dla starszych oraz ko-
lorowymi siedziskami dla młod-
szych. Wizualnie plac powinien
nawiązywać do stacji metra Stare
Bielany, przestrzeni wokół niej
i być jej naturalnym przedłuże-
niem. Do tego płytka kaskada
wodna i dużo zieleni wsadzonej

Głosujcie!
� Budżet partycypacyjny wchodzi w najbardziej emocjonującą fazę. Po zgłaszaniu
projektów i ich weryfikacji przyszła kolej na głosowanie. Na co można oddać swój głos?
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Integrator przy poczcie?



bezpośrednio w ziemię, bez do-
nic. Dlaczego tak drogo? Sama
zieleń została wyceniona na 180
tysięcy, niewiele mniej ma koszto-
wać oczko wodne. Do tego pro-
jekty architektoniczne, ponieważ
skwer ma mieć „unikatową drew-
nianą małą architekturę”.

Znów boisko – tym razem
za 600 tysięcy

Właśnie na tyle wyceniono mo-
dernizację placu sportowego
przy zespole szkół na Perzyńskiego.
Zerwanie asfaltu, położenie sztucz-
nej trawy i wyposażenie boiska
w bramki – to zakłada projekt. Plus,
oczywiście, dostępność dla wszyst-
kich, pod warunkiem, że nie odby-
wają się tam akurat zajęcia szkolne.

Minigolf
Bielany mają też szansę na wła-

sne pełne pole golfowe. No do-
brze – minigolfowe, bo osiemna-
ście dołków w wersji standard za-
jęłoby kilka hektarów. Natomiast
w proponowanej przez mieszkań-

ców wersji zmieściłoby się
przy Maczka, między Rudnickiego
a Armii Krajowej. A na pobliskim
placu zabaw powstałaby wypoży-
czalnia sprzętu: kijów, piłek czy
przeszkód. Kosztorys – 363 tys.

A teraz coś z „niższej” cenowo
półki. Wybraliśmy kilka pomy-
słów, które mogą – bez względu
na to, ile kosztują te wielkie pro-
jekty – znaleźć się w finale. Kryte-
rium było proste: ich odmienność.

Postój przy metrze
Mieszkańcy chcą, by w pobliżu

stacji metra powstały miejsca,
w których można zatrzymać
na kilka minut samochód i spo-
kojnie oraz bezpiecznie odebrać
dojeżdżające kolejką dzieci czy
osoby niepełnosprawne. Teraz to
niemożliwe – a przecież, jak piszą
wnioskodawcy „metro nie jest tyl-
ko dla osób sprawnych fizycznie”.
Wyznaczenie takich miejsc może
kosztować około 57,6 tys. zł.

Lubicie nasze „Kino
za rogiem”?

Skoro już o kulturze – może ki-
no? „Kino w Bibliotece” to pro-

jekt, który ma być realizowany
z myślą o edukacji filmowej wi-
dzów, począwszy od najmłodszego
odbiorcy. Ambitne, niekomercyjne
kino, spotkania z gośćmi (krytyka-
mi filmowymi, filmoznawcami, re-
żyserami, aktorami, scenarzystami,
itd.) przy kawie i ciastku, multime-
dialne prelekcje, dyskusje i warsz-
taty. Planowane miejsce – bibliote-
ka przy Duracza. Raz w tygodniu,
przez cały rok, pokazy dla dzieci
i dorosłych – to ma sens. Zwłasz-
cza za 27,5 tys. zł.

Na który z projektów zagłosuje-
cie?

(wt)

dokończenie ze strony 1
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Na scenie plenerowej obejrzy-
my prezentacje zespołów i sekcji
tanecznych działających w Bielań-
skim Ośrodku Kultury, a także go-
ści – zespoły z placówek oświato-
wych. O godz. 18.00 zaplanowano
koncert głównego gościa sceny
piknikowej: zespołu Sky Band,
który zagra nam standardy muzyki
tanecznej z lat 30. i 40., oraz świa-
towe przeboje z nutką jazzu w tle.

Ale scena to nie wszystko. Tra-
dycyjnie już w godzinach przed-
południowych dzieci i młodzież
spróbują swoich sił w zawodach

wędkarskich. Fundacja Zwalcz
Nudę zaproponowała na ten
dzień udział w grze miejskiej
w ramach programu „Aktywna
Rodzina – Kapitan Warszawa Za-
prasza!”. Gra rozpocznie się
o godz.12.00 (obowiązują zapisy
na stronie www.zwalcznude.pl)
i będzie miała finał na stanowisku
Fundacji ok. godz. 14.00. Na dzie-
ci będą też czekać dmuchane zje-
żdżalnie, ścianka wspinaczkowa
oraz kiermasz z zabawkami i rę-
kodziełem.

(red)

Festyn przy Stawach
� Tegoroczny festyn przy stawach Brustmana odbędzie
się 20 czerwca. W tym roku koncert zaczyna się
o godz. 14.00 a atrakcji nie zabraknie co najmniej
do godziny 19.00.

Dzieci i młodzież spróbują swoich sił w zawodach wędkarskich

Jak głosować?
Można na trzy sposoby:
- przez internet (na stronie

www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
- osobiście w urzędzie dzielnicy,
- lub wysyłając kartę pocztą

na adres: Urząd Dzielnicy Biela-
ny, ul. Żeromskiego 29, 01–882
Warszawa z dopiskiem „Budżet
partycypacyjny 2016”.

Żeby głos był ważny, musi wpły-
nąć do urzędu pomiędzy 16 a 26
czerwca. Kartę do głosowania
można pobrać ze strony interne-
towej budżetu lub w wydziale ob-
sługi mieszkańców.
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Do wydania w przyszłym roku
na pomysły mieszkańców tego re-
jonu urząd dzelnicy ma dokład-
nie 508.405 zł. Co za to powsta-
nie? Zadecydują mieszkańcy, gło-
sując od 16 do 26 czerwca. Jest
w czym wybierać?

Jest. Oprócz projektów, które
posłużą mniejszej liczbie potrze-
bujących (jak na przykład klub
gier w szkole im. Maczka za 4,4
tys. czy rewitalizacja czytelni
w Zespole Szkół nr 55 za po-
nad 50 tysięcy) są i takie, które
– jeśli powstaną – będą miały wie-
lu użytkowników.

Place zabaw: na Lisowskiej,
Schroegera

Place zabaw to temat-rzeka.
Choć dzielnica zapewnia, że pra-
cuje nad unowocześnieniem i re-
montami już istniejących, to po-
trzeb jest więcej niż możliwości.
Mieszkańcy zgłosili potrzebę po-
wstania takiego placu między bu-
dynkami przy Lisowskiej 29 i Że-
romskiego 16/20. Potrzebne jest
zerwanie starych betonowych
płyt, wysianie trawy, zrobienie

ogrodzenia, przygotowanie na-
wierzchni oraz zakup i ustawienie
zabawek. Koszt? Ćwierć miliona.

Drugie miejsce, w którym zda-
niem mieszkańców otoczenie wy-
maga dużych zmian, to teren
w kwadracie ulic Schroegera,
Oczapowskiego, Kulczyckiej
i Skalbmierskiej. Tam jednak
oprócz miejsca dla młodych i bar-
dzo młodych miałyby się też poja-
wić atrakcje dla nieco starszych,
czyli siłownia plenerowa, dlatego
i kosztorys jest wyższy – 275 tysię-
cy złotych.

Mocne wejście rowerzystów
Sporo projektów dotyczy rowe-

rzystów – i, co ciekawe, zgłoszone
przez nich koncepcje wcale nie są
szczególnie kosztowne. Najdro-
ższy (75 tysięcy) zakłada budowę
ścieżki rowerowej między Gdań-
ską a Kolektorską, wzdłuż Sta-
wów Kellera, tworzącą połączenie
górnego i dolnego Marymontu.
A że nie jest ona przewidziana
w miejskich planach inwestycyj-
nych do 2020 roku – pozostaje
źródło, jakim jest budżet partycy-
pacyjny.

Drugi plan rowerzystów to
przebudowa już istniejących ście-
żek w okolicach Podleśnej
i Gwiaździstej tak, by obsługiwały
możliwe relacje na wszystkich po-
przecznych ulicach. Teraz to nie-
możliwe, ponieważ ścieżki są
przesunięte względem osi prze-
cznic – ul. Klaudyny oraz wyjazdu
z osiedla Ruda przy bloku Klau-
dyny 38. Przy okazji można bę-
dzie zlikwidować trawnik po nie-
istniejącym już drzewie na skrzy-
żowaniu Klaudyny i Podleśnej,
poprawiając tym samym dojście
do przystanku autobusowego.
Zmiany wyceniono na 43 tysiące
złotych.

Ostatnią propozycją jest stwo-
rzenie połączenia Klaudyny i So-
bockiej tylko dla rowerów. Obec-
nie nie ma żadnego uzasadnienia
dla braku możliwości przejazdu
między ulicami Sobocką i Klaudy-
ny przez rowerzystów – a wystar-
czy nieco obniżyć krawężnik,
ustawić kilka słupków uniemożli-
wiających wjazd samochodów
i wytyczyć krótką ścieżkę łączącą
te dwie ulice.

Chodnik zamiast ścieżki
Skoro już o łączeniu – mieszkańcy

Gwiaździstej chcieliby, by wydeptane
ścieżki zostały zastąpione cywilizowa-
nymi chodnikami. Jeden prowadził-
by od bloków nr 27,29 i 31 na przy-
stanek autobusowy, drugi – w kierun-
ku ulicy i trzeci do alejki nad kana-
łem. To o tyle dobry pomysł, że
w wielu krajach najpierw patrzy się,
którędy chodzą ludzie, a dopiero
później kładzie w tych miejscach
chodnik. Jak jest u nas – wiadomo.

Rewitalizacja podwórka
Jeszcze w kwestiach ucywilizo-

wania otoczenia – Marymonc-
ka 41. Mieści się tam betonowe
podwórko pamiętające czasy
słusznie minione. A wystarczy ze-
rwanie płyt chodnikowych, jakim
jest wyłożone, nasadzenie zieleni,
zasianie trawnika – i miejsce wy-
poczynku będzie jak znalazł. Ma-
łym kosztem – 8 tysięcy złotych.

Pozostałe projekty można zna-
leźć na stronie internetowej twoj-
budzet.um.warszawa.pl.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
(wt)

Marymont, Ruda, Stare Bielany – co wybiorą mieszkańcy?
� Właśnie te trzy osiedla stanowią wyodrębniony w ramach budżetu partycypacyjnego pierwszy obszar dzielnicy, w którym zgłoszono
do realizacji szesnaście projektów.

Mieszkańcy jasno wskazują, co jest nie tak z wytyczeniem
zjazdów ze ścieżek rowerowych

źródło:tw
ojbudzet.um

.w
arszaw

a.pl
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Co dokładnie? Jest pole mini-
golfowe na osiemnaście dołków,
ulokowane przy ogrodzeniu ist-
niejącego placu zabaw – z pełnym
wyposażeniem w przeszkody,
sztuczną trawę i, rzecz jasna, kijki
i piłki. Koszt – 147 tysięcy.

Skoro już przy placu jesteśmy
– mieszkańcy chcą montażu mo-
nitoringu. Kamery zamontowane
na okolicznych budynkach zosta-
ną podłączone do rejestratora ob-
razu znajdującego się w pomiesz-
czeniu obecnie monitorowanego
budynku – Broniewskiego 83. Co
najmniej trzy z planowanych sze-
ściu kamer zostaną podłączone
do sieci internetowej i obraz
z nich będzie dostępny na stronie
internetowej WSM Piaski
przez 24 godziny na dobę.
Wszystko to za 47 tysięcy.

Trzeci projekt dotyczy sfery kul-
turalnej – ma to być scena o wy-
miarach 6x9 metrów, z zadasze-
niem. Jej bezpośrednie sąsiedztwo
powinno być przystosowane do po-
wstania widowni. Taka inwestycja
ma stworzyć miejsce na imprezy
kulturalne, służące też promocji lo-
kalnych artystów. Wyceniono ją
na ponad 158 tysięcy złotych.

Całkiem niedaleko, przy Ko-
chanowskiego 13A może powstać
siłownia plenerowa – czyli „plac
zabaw” dla starszych. Dziesięć
urządzeń, znanych z innych punk-
tów dzielnicy, może kosztować 40
tysięcy złotych.

Przedwiośnie chce zieleni!
Zdecydowanie najdroższy pro-

jekt – bo wyceniony na 480 tysię-
cy złotych (na cały obszar prze-

znaczono nieco ponad 508 tys.)
– to rewitalizacja osiedla Przed-
wiośnie. Założone przed dwu-
dziestu laty tereny zielone już
dawno straciły swój pierwotny wy-
gląd, a mieszkańcy nie mają gdzie
wyjść na spacer – czy to w poje-
dynkę, czy z dziećmi. Obecnie
trwa tam wymiana chodników
i – jak twierdzą projektodawcy
– rewitalizacja zieleni, uzupełnio-
na placem zabaw domknęłaby ca-
łą inwestycję.

Także rewitalizacji, ale na dużo
mniejszą skalę, chcą mieszkańcy
okolic Magiera i Broniewskiego.
Proszą o likwidację asfaltu z po-
dwórka, nasadzenie drzew i krze-
wów oraz utworzenie trawnika
oraz wymianę chodników. Swój
projekt wycenili na nieco po-
nad 97 tysięcy złotych.

Pełną listę projektów dopusz-
czonych do głosowania (które po-
trwa od 16 do 26 czerwca) można
znaleźć na stronie internetowej
budżetu partycypacyjnego twoj-
budzet.um.warszawa.pl.

Który wybierzecie?
Jak głosować? Czytaj na str. 2.

(wt)

Ponad 500 tys. zł mają do wyda-
nia osiedla Słodowiec, Olszyna
i Piaski.

Kochanowskiego weźmie wszystko?
� Wyznaczony w ramach budżetu partycypacyjnego obszar numer dwa obejmuje
osiedla Słodowiec, Olszyna i Piaski. Zgłoszono dwanaście projektów, przy czym spora
część dotyczy terenów przy Kochanowskiego 22.

Ojcem może być każdy, ale by-
cie tatą to wyzwanie. A że najczę-
ściej na ulicach widzi się mamusie
z pociechami, warto skorzystać
z okazji, jaką jest taki właśnie ro-
dzinny piknik, organizowany przez
Dobre Miejsce i parafię pod we-
zwaniem bł. E. Detkensa. 21
czerwca między 10.00 a 16.00 cze-
kać będzie moc atrakcji.

Jakich? Między Kamedulską
a Marymoncką kursować będzie
wahadłowo powóz konny, o 12.00
(po mszy świętej, rozpoczynającej
się o godzinie 11.00) oraz o 14.00
wystąpi orkiestra dęta OSP Joniec,
o 13.00 Teatr OdSkocznia wystąpi

ze spektaklem „Prot i Filip”.
Na miejscu trwać będą warsztaty
sportowe i artystyczne, będzie
wspólny grill, wspólne gry i zabawy
sportowe – słowem wszystko to, cze-
go na plenerowej imprezie nie może
zabraknąć. Do tego pokazy wozów
strażackich, motocykli. Swoje stano-
wisko promujące rodzinne bezpie-
czeństwo będą też mieli policjanci.

Wszystkie atrakcje w plenerze,
łącznie z plenerową sceną, udo-
stępniane będą bezpłatnie. W ra-
zie deszczu spektakl teatralny dla
dzieci będzie realizowany w auli.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
(wt)

„Piknik z Tatą”
w Lesie Bielańskim
� 21 czerwca Las Bielański opanują dzieci i tatusiowie
– po raz kolejny organizowany jest „Piknik z Tatą”.
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Oferta kulturalna na Bielanach
pozostawia wiele do życzenia
a dzielnicy brakuje domów kultu-
ry, kawiarń i innych miejsc, w któ-
rych mogłyby odbywać się lokalne
wydarzenia. To powszechna opi-
nia, z którą można się zgodzić lub
nie. Takie zdanie ma m.in. komi-
sja samorządowa, bezpieczeństwa
i dialogu społecznego bielańskiej
rady oraz Dzielnicowa Komisja
Dialogu Społecznego, które
na wspólnym posiedzeniu wysto-
sowały stanowisko w sprawie
stworzenia na Bielanach centrum
aktywności lokalnej, w którym
znalazłyby swoje miejsce m.in. or-
ganizacje pozarządowe, funkcjo-
nował inkubator przedsiębiorczo-
ści i – na przykład – punkt porad
prawnych. Chcą, by powstało ono
na Starych Bielanach, w miejscu
opuszczonym ostatnio przez Fun-
dację Zdrowia, Opieki i Pomocy
Społecznej oraz Edukacji
„Z.O.E.”.

– Zwracam się z prośbą o pilne
podjęcie we współpracy z mieszkań-
cami i organizacjami pozarządowy-
mi działań mających na celu powsta-
nie przy al. Zjednoczenia 25 Cen-
trum Aktywności Lokalnej – pisze
w piśmie do burmistrza przewodni-
czący Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego Daniel Pieniek. – Po-
wstanie tego miejsca przyczyni się
do rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego wśród mieszkańców.

…które na razie nie wygląda
najlepiej, czego dowodem jest
na przykład najgorsza w ubiegło-
rocznym głosowaniu nad budże-
tem partycypacyjnym frekwencja
w Warszawie. Czy otwarcie nowe-
go miejsca, w którym mieszkańcy
Bielan mogliby integrować się,
dyskutować o sprawach dzielnicy
i brać udział w wydarzeniach kul-
turalnych wpłynęłoby na większe
angażowanie się mieszkańców
w ważne sprawy?

Dominik Gadomski

Nowe miejsce aktywności?
� Miejsca spotkań dla mieszkańców, organizacji
pozarządowych i aktywistów stają się coraz modniejsze.
Czy jedno z nich powstanie na Bielanach?

Projektów poddanych pod gło-
sowanie jest czternaście. Są wśród
nich warsztaty kulinarne, projekty
przyrodnicze (łąka kwietna czy
azyle dla dzikich kotów) – więk-
szość jednak obraca się wokół
szkół.

Gros stanowią obiekty sportowe
– jak na przykład teren rekreacyj-
no-sportowy przy Szkole Podsta-
wowej nr 293 przy Kochanowskie-
go 8: ma być ogólnodostępny, z za-
chowaniem istniejących już stref
sportowych, dodatkowo podzielo-
nych odpowiednio dla wieku użyt-
kowników. Pierwsza, dla młod-
szych dzieci, ma być umiejscowio-
na przy bloku Kochanowskiego 6,
druga, dla młodzieży – wzdłuż tej
ulicy, a ogólna – w narożniku
przy przedszkolu. Na tym terenie
ma też powstać siłownia plenero-
wa. Koszt wszystkich rozwiązań
nie jest mały – 351,8 tys. zł.

Mniejsze ambicje ma szkoła
przy Conrada – tam chcą jedynie
ogrodzenia boiska – stary płot jest
przerdzewiały i dziurawy. Koszt
to prawie 105 tysięcy. 10 tysięcy

złotych mniej ma za to kosztować
wymiana płotu parkingu przy tej
samej szkole.

Boisko na Broniewskiego,
aleja lipowa czy światła?

Wróćmy jednak do remontów
boisk. To przy Szkole Podstawo-
wej nr 289 (Broniewskiego 99A)
jest nie tylko miejscem dla
uczniów szkoły, ale jest również
bardzo chętnie odwiedzane przez
okolicznych mieszkańców. Teren
podstawówki jest wprawdzie
ogrodzony, ale każdy chętny mo-
że wejść i pograć w piłkę nożną

czy koszykówkę. Niestety, boiska
wymagają remontu. Wydamy
na to 158 tys.

Na koniec dwa projekty kom-
pletnie nie związane ze szkołami.
Pierwszy to rewitalizacja frag-
mentu parku im. Bolesława Cho-
micza, poprzez budowę alei z ław-
kami i nasadzenie lip (91,2 tys.
zł);, drugi – instalacja sygnalizacji
świetlnej przy skrzyżowaniu ulic
Pabla Nerudy i Josepha Conrada
za 350 tysięcy.

Co wybiorą mieszkańcy?
Jak głosować? Czytaj na str. 2.

(wt)

Pół miliona dla Chomiczówki i Piasków
� Właśnie tyle jest do wydania w ramach budżetu partycypacyjnego dla obszaru
trzeciego, obejmującego właśnie Chomiczówkę oraz część Piasków. Głosowanie
nad projektami trwa od 16 do 26 czerwca.

Boisko przy Kochanowskiego 8 ma być ogólnodostępne



Inaczej bowiem niż w pozosta-
łych częściach dzielnicy większość
z szesnastu poddawanych pod gło-
sowanie projektów mieszkańców
(pełna lista dostępna na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl) nie
dotyczy bezpośrednio szkół. Ow-
szem, zdarzają się wnioski o re-

mont biblioteki szkolnej czy wymia-
nę ogrodzenia wokół szkoły, ale
na tle innych osiedli to pojedyncze
przypadki.

Jakie projekty są
najciekawsze?

I tak – przy szkolnych boiskach
na Balcerzaka może powstać si-
łownia plenerowa. Dlaczego wła-
śnie tam? Jak piszą wnioskodaw-
cy, w okolicy mieszka trudna mło-
dzież, która często korzysta z tego
typu sprzętu w innych lokaliza-
cjach, a mogłaby spędzić czas
w aktywny sposób w bliższej oko-
licy. Siłownia byłaby również wy-
korzystywana przez dojrzalszych
mieszkańców dbających o swoją
formę. Umiejscowienie siłowni
w zasięgu kamer szkoły zwiększy
szanse na użytkowanie zgodne z za-
stosowaniem, zmniejszy także ryzy-

ko uszkodzeń czy zniszczeń. Siłow-
nia może kosztować blisko 24 tysią-
ce złotych.

Także w szkole – przy ulicy Sa-
mogłoska – mogą się odbywać dar-
mowe zajęcia fitness z elementami
tańca. Trzy razy w tygodniu przez
cały rok z wyjątkiem wakacji. Pro-
jekt wyceniono na 9,2 tys. zł.

Wypoczynek wcale nie musi być
aktywny. Dla zwolenników błogie-
go leniuchowania jest propozycja:
strefy wypoczynku na kampusie
uniwersyteckim przy Dewajtis.
Dziesięć ławek i pięć koszy
na śmieci ma kosztować 15,6 tys.

Jednak nie samym wypoczyn-
kiem człowiek żyje. Oprócz
miejsc, gdzie można mniej lub
bardziej aktywnie spędzić czas,
w tej części Bielan brakuje… par-
kingów. Dokładniej – największe
ich braki widoczne są przy ulicy
Wrzeciono, bo z trzech projektów
zakładających powstanie miejsc
parkingowych dwa dotyczą wła-
śnie tej okolicy: pierwszy przy bu-
dynku Wrzeciono 7; drugi
– przy Wrzeciono 52 i 54. Trzeci
parking można określić mianem
„wysiadkowego” – to wyznaczone
miejsca dla rodziców, którzy zo-
stawiają swoje pociechy w szkole
nr 77: ma im umożliwić bezpiecz-
ne zatrzymanie na krótki czas po-
trzebny na wysadzenie i odprowa-
dzenie ucznia do placówki.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Wrzeciono i Młociny

Głosujemy na wypoczynek lub parkowanie?
� Patrząc na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego (głosowanie od 16 do 26 czerwca) można stwierdzić, że życie bielańskich
osiedli kręci się wokół właśnie tych dwóch tematów.

Największe
braki parkingowe
widoczne są przy ulicy
Wrzeciono.
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Niedzielne popołudnie, ulica
Petofiego. Część mieszkańców
Wawrzyszewa spędza czas
nad Stawami Brustmana, część
bierze udział we mszy w kościele
św. Marii Magdaleny. Niektórzy
stoją przed świątynią, słuchając
nabożeństwa z umieszczonych
na fasadzie głośników. W tym ob-
razku nie widać niczego dziwne-
go. A jak wygląda ta sama sytu-
acja z perspektywy osoby innego
wyznania albo ateisty?

Druga strona medalu
Niedzielne popołudnie, ulica

Petofiego. Część mieszkańców
Wawrzyszewa spędza czas
nad Stawami Brustmana, część
niestety musi pracować w domu.
Ponieważ jest upał, pracują
przy otwartych oknach
i przy akompaniamencie głośnych
jak koncert rockowy śpiewów i re-
cytacji. Słychać je wyraźnie w od-
ległości 200–300 metrów, unoszą
się nad uliczkami Wawrzyszewa

i wpadają do uszu osób absolut-
nie niezainteresowanych.

– Czy naprawdę muszę słuchać
tej mszy? – pyta nasz czytelnik,
który prosi o zajęcie się proble-
mem, który nazywa „ewidentnym
zakłócaniem spokoju i narzuca-
niem się”.

Gdyby prywatna osoba tak gło-
śno słuchała muzyki przez godzinę,
sąsiedzi prawdopodobnie wezwali-
by policję i byłaby duża szansa
na karę za zakłócanie spokoju.
Jednak msza to nie prywatna im-
preza. Zgodnie z prawem o ochro-
nie środowiska wydarzenia kultu-
ralne i sportowe, ale także religijne
mogą być głośne i hałas z nich do-
biegający nie jest uznawany za za-
kłócanie porządku. Kwestią sporną
pozostaje to, czy głośnik na mszy
jest rzeczywiście potrzebny. Parafia
nie udzieliła odpowiedzi na to py-
tanie, ale – jak powiedział rosyjski
ambasador na sejmie rozbiorowym
– milczenie jest znakiem zgody.

Dominik Gadomski

Muszę słuchać tej mszy?
� Mieszkający w pobliżu kościołów niekatolicy skarżą
się na hałas dobiegający z umieszczonych
na świątyniach głośników.

Na co? Oprócz tradycyjnych pro-
jektów zakładających remonty
i modernizacje szkół i placów za-
baw jest też kilka ciekawszych pro-
pozycji. Na przykład słupy ogłosze-
niowe na Wawrzyszewie. W czte-
rech miejscach, na patio pawilonów
handlowych przy Andersena i Peto-
fiego oraz przy studni oligoceńskiej
mają stanąć tablice informacyjne
służące, jak nazwa wskazuje, wy-
wieszaniu ogłoszeń. Koszt takiego
przedsięwzięcia to 27,3 tys. zł.

Zostańmy jeszcze na Petofiego,
dokładniej w okolicach bloku nu-
mer 4. Rośnie tam pomnikowy je-
sion, a jego otoczenie prosi się
o zadbanie. Jakie? Projektodawcy
proponują położyć nowy chodnik,
ogrodzić drzewo, wyrównać teren
i ustawić kosze na śmieci – za 36

tysięcy. Jesion będzie lepiej wy-
eksponowany, spacerowicze zy-
skają komfort a wszystkim będzie
się żyło przyjemniej.

Ale jak myśleć o tym, by było
przyjemniej, skoro można, za prze-
proszeniem, wdepnąć? Co prawda
właściciele psów powinni sprzątać
po swoich pupilach, ale jak jest
w rzeczywistości – wiadomo. Mo-
żna za to ułatwić im tę czynność,
stawiając kosze na psie odchody.
To pomysł mieszkańców Petofiego
właśnie, sugerujących ustawienie
ich na wysokości bloków nr 2
oraz 4 i wzdłuż ulicy Wolumen.
Dziewięć koszy wraz z wyposaże-
niem wyceniają na 6,1 tys. zł.

I skoro już o psach mowa – vis-
-a-vis budynku przy Bogusław-
skiego 2/4, przy wjeździe w ulicę

Rodziny Połanieckich mógłby po-
wstać wybieg dla psów. W tej
okolicy nie ma miejsca na wypro-
wadzanie czworonogów, a w ten
sposób znikłby, a przynajmniej
zmniejszył, problem wspominany
w poprzednim akapicie. Oprócz
wygrodzenia terenu pomysłodaw-
cy proponują wyposażenie placy-
ku w psi tor przeszkód i, oczywi-
ście, kosze na odchody. Całość
ma kosztować 59,8 tys.

W obszarze piątym ważne są też
kwestie bezpieczeństwa drogowe-
go. W ten nurt wpisują się dwa
projekty: za 250 tysięcy na Estra-
dy, gdzie sygnalizacja świetlna
na przejściu dla pieszych uspoko-
iłaby drogowych piratów i umożli-
wiła bezpieczne przejście przez
jezdnię pieszym oraz na Sokrate-
sa, w połowie ulicy, którędy
mieszkańcy chodzą w stronę Sta-
wów Brustmana. Istnieją tam co
prawda wysepki, ale swojej funkcji
nie spełniają. Tutaj sygnalizacja
miałaby kosztować 295 tysięcy.

I na koniec ciekawostka: jedno-
dniowe wycieczki krajoznawcze.
Nie tylko dla seniorów, jak podej-
rzewają niektórzy – dla wszystkich,
w szczególności rodzin z dziećmi
i osób samotnych; w promie-
niu 200 kilometrów od Warszawy
(wymieniane są m.in. Puławy, Ka-
zimierz Dolny, Uniejów, Nałęczów
i inne atrakcyjne miejscowości).
Takich wypraw miałoby być osiem,
według wyliczeń projektodawców
mają kosztować 36 tysięcy.

Wszystkie projekty dopuszczo-
ne do głosowania znaleźć można
na stronie budżetu partycypacyj-
nego twojbudzet.um.warszawa.pl.

Jak głosować? Czytaj na str. 2.
(wt)

Światła albo skwer
� Obszar piąty budżetu partycypacyjnego to cztery
osiedla: Placówka, Radiowo, Wawrzyszew i Wólka
Węglowa. Do wydania jest tu ponad pół miliona złotych.

Skwerek przy Petöfiego czeka na zmiany



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

Podczas spotkania dzieci mają
możliwość obejrzenia swoich ulu-
bionych bohaterów na wielkim
ekranie.

Na Dziecięce Poranki Filmowe
obowiązują zapisy: tel. 22 663–83–14
(od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00–15.30), e-mail: kinoza-
rogiem@bibliotekabielany.waw.pl.

Co przed nami?
19.06, godz. 10.00 – „Czarno-

księżnik z Oz: Powrót Dorotki”
(2013)

Władzę nad Oz przejął brat
Złej Czarownicy z Zachodu – zło-
śliwy i przebiegły Błazen. Jedyną
osobą zdolną go powstrzymać jest
Dorotka. Wezwana przez starych

przyjaciół – Stracha na wróble,
Tchórzliwego Lwa i Blaszanego
Drwala, ponownie przenosi się
do zaczarowanej krainy.

26.06, godz. 10.00 – „Sarila”
(2013)

Kiedy za sprawą złych mocy
szczęście odwraca się od plemie-
nia Eskimosów, jedynym sposo-
bem na pokonanie zaklęcia pozo-
staje wyprawa do magicznej kra-
iny Sarila. Wejście do Sarili, ukry-
tej pośród lodowców daleko
na północy, mogą odnaleźć – jak
głosi legenda – wyłącznie osoby
o dobrym i czystym sercu.

Biblioteka Publiczna im. Stani-
sława Staszica, ul. Duracza 19.

kc

Filmy dla najmłodszych
� Dziecięce Poranki Filmowe to pokazy bajek
adresowane do maluchów powyżej 3 roku życia. Bajki
wyświetlane są w każdy piątek o godzinie 10.00
w bielańskim Kinie za Rogiem.

Sarila

Biblioteka dla Dzieci i Młodzie-
ży nr 27 przy al. Zjednoczenia 19
• środy, godz. 17.00 – zajęcia

edukacyjno-plastyczne dla
dzieci w wieku 3–6 lat

• czwartki, godz. 17.00
– „Papierowe zajęcia”

• piątki, godz. 15.00
– „Papierowe zajęcia”

Informacje i zapisy: tel. 22
834–01–81.

Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 14 przy ul. Bogusław-
skiego 6a
• wtorki, godz. 11.00 – zajęcia

plastyczne dla dzieci 2–3 lata
• środy, godz. 11.15 – zajęcia

plastyczne dla dzieci 2–3 lata
• czwartki, godz 16.30 – zajęcia

plastyczne dla dzieci 4–6 lat
• piątki, godz.17.00 – zajęcia

plastyczne dla dzieci 7–10 lat

Zapisy i informacje tel. 22
669–69–52.

Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 26 przy ul. Duracza 19
• wtorki, godz. 11.30–12.00

– zajęcia „Muzyka dla smyka”
dla dzieci w wieku 2 lat

• poniedziałki,
godz. 17.00–17.45
– „Muzyka dla smyka”
w wieku 4–5 lat

Ćwiczenia słuchowe, muzycz-
no-ruchowe, słuchanie i śpiewa-
nie piosenek, proste tańce (ludo-
we, piosenki z gestami), gra na in-
strumentach perkusyjnych.

piątki, godz. 17.00 – zajęcia
„Cały rok w bibliotece” dla dzieci
w wieku 3+. W programie: czyta-
nie opowiadań, fragmentów ksią-
żek, wierszy, odgadywanie zaga-
dek, prace plastyczne, zabawy ru-

chowe. Spotkania są bezpłatne,
nie obowiązują zapisy.

24 czerwca, godz. 17.00 – zaję-
cia „Niech żyją wakacje” prowa-
dzone przez trenera Polskiego
Centrum Origami. Wstęp wolny.

Informacje lub zapisy:
tel. 22 639–88–51.

Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 43 przy ul. Perzyńskie-
go 3
• wtorki o godz. 11.00 – zajęcia

„Biblioteka na Ciebie czeka”
– spotkania mają charakter
przygotowania do przedszkola,
uczą umiejętności pracy
i zabawy w grupie, integrują,
rozwijają zdolności manualne.
Wstęp wolny.

Informacje: tel. 22 835–18–43.
Wypożyczalnia dla Dorosłych

i Młodzieży nr 21 przy ul. Wrze-
ciono 48
• środy, godz. 17.30 – zajęcia

literacko-plastyczne z serii
„Puchatkowe Spotkania” dla
dzieci w wieku 2–7 lat. Wstęp
wolny.

kc

Dla dzieci w bibiotekach
� Czytanki, teatrzyki, pełne plastycznych wyzwań
zajęcia – spotkania dla dzieci organizowane
w bielańskich bibliotekach rozwijają wyobraźnię,
kreatywność i uczą pracy w grupie. Co przed nami?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208



Latarnie-pastorały stały się
symbolem stolicy. Charaktery-
styczne słupy zwieńczone ozdob-
nym zawijasem przypominają in-
sygnia biskupie, stąd ich nazwa.
Takie latarnie w Warszawie usta-

wiane były praktycznie od począt-
ku elektryfikacji, czyli od 1906 ro-
ku. Do wybuchu II wojny świato-
wej powstało kilka modeli „pasto-
rałek”. Po wojnie znów je ustawia-
no wzdłuż stołecznych ulic, jednak
w czasach Gomułki, w myśl błęd-
nie rozumianego unowocześnia-
nia wyglądu ulic, pastorały usuwa-
no. Ze Śródmieścia zniknęły prak-
tycznie wszystkie. Ostało się ich
trochę na Bielanach, Żoliborzu,
Grochowie czy Woli. W latach

dziewięćdziesiątych pastorały
przeżyły swoisty renesans – znów
stały się modne i zaczęto ustawiać
je wzdłuż ulic. Stare egzemplarze
zaś są remontowane.

Ale nie tylko. Namierzyliśmy
oryginalne, przedwojenne latar-
nie na prywatnych posesjach.
Słup typu „pastorał” służy jako
nośnik reklamy przy Rynku
w podstołecznych Babicach.
Kompletna latarnia, ale ze skró-
conym słupem, oświetla podjazd
do willi przy ulicy Jałowcowej
w Izabelinie. W Wawrze przy uli-
cy Błękitnej nieco skorodowany
slup stoi w ogrodzie domku jed-
norodzinnego.

Co na to urzędnicy? – Zarząd
Dróg Miejskich nie prowadzi żad-
nej sprzedaży przedwojennych la-
tarń. Wszystkie pastorały zgodnie
z zaleceniem konserwatora są od-
restaurowywane i montowane po-
nownie w naszym pasie drogo-
wym – informuje w lakonicznym
komunikacie Karolina Gałecka,
rzeczniczka ZDM.

Jak to się zatem stało, że bez-
cenne latarnie wylądowały
na prowincji? Przecież nie dostały
nóg i tam nie poszły. – Nikt też
nie wziął pastorału pod pachę
i nie zawiózł z Nowego Światu

na Błękitną – mówi anonimowo
jeden z pracowników ZDM. – Co
innego zdezelowana oprawa, ale
cały pastorał? I to kilka sztuk?
Może znajomy dyrektora ładnie
poprosił? – zastanawia się nasz
informator.

Skontaktowaliśmy się z właści-
cielami dwóch latarń (celowo nie
podajemy, z którymi). Okazało

się, że zabytkowe słupy pochodzą
ze… złomowisk. – Na złomowi-
sku mój mąż znalazł tę latanię,
kupił i odrestaurował. Na takim
śmietnisku można znaleźć cuda.
Elementy naszego ogrodzenia to
także piękne metalowe elementy,
które trafiły na złom – mówi jed-
na z pań, a druga dodaje, że ta-
kich perełek kilkanaście lat temu

na złomowiskach było mnóstwo.
– Na Żoliborzu wymieniali przed-
wojenne pastorały na nowe, nie-
udolne kopie. Trzydzieści zawieźli
do magazynu, pięć oddali na złom
i zarobili na flaszkę – dodaje.

Oby nie doszło do tego, że za-
bytkowe latarnie trzeba będzie
objąć monitoringiem miejskim.

Przemysław Burkiewicz

Przedwojenne miejskie latarnie ozdabiają prywatne działki
� Przedwojenne latarnie w kształcie biskupich pastorałów trafiają na prywatne działki. Zabytkowe słupy wraz z lampami są demontowane i…
ustawiane na prywatnych posesjach. Oświetlają ogrody i podjazdy bramne, służą jako nośniki reklam. To niemożliwe, żeby ukraść taki wielki
słup i pod pachą wywieźć go z Warszawy. Czy urzędnicy handlują cudem ocalałymi z wojny latarniami?
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Zabytkowych
latarni ostało się trochę
na Bielanach, Żoliborzu,
Grochowie czy Woli.
W latach
dziewięćdziesiątych
pastorały przeżyły swoisty
renesans – znów stały się
modne i zaczęto
ustawiać je wzdłuż ulic.
Stare egzemplarze zaś są
remontowane.

Warszawski zabytek
zaszczepiony w Izabelinie Przedwojenny pastorał na prywatnej działce w Wawrze

Ten pastorał wyemigrował do
Babic



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam mieszkanie 55 m2 ul. Nerudy ładne,
po remoncie 537-721-251

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy,
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

GRUNT SPRZEDAM

Sprzedam działkę rekreacyjną o pow.
1300 m2, w miejscowości Topolina,

w pobliżu rzeka Narew i Zalew
Zegrzyński, 20 km od Warszawy

605-043-997

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI INNE
·Czysczenie dywanów i tapicerki 504-546-919

·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

·Psycholog konsultacje 883-938-087

·Remonty, malowanie, prace przydomowe. Tel.
604-425-104

·Skup książek i staroci 516-811-480
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

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

·Naprawa Okien PCV 796-698-555

·www.malowanie-remont.pl 536-482-303

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź.
Tel. 668-681- 933

·Biuro Rachunkowe poprowadzi Twoje finanse.
Rozliczy się z US, ZUS Kadry i Płace, Książka
Przychodów, Ryczałt, KH. Kontakt
biurojolanta@gmail.com, 694-498-938,
www.biuro – kwantum.pl lub ul. Wrzeciono 59
w Warszawie

·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683

·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Agrocamping TARTAK zaprasza miłośników
wędkowania nad stawy, gdzie czekają jedyne
w swoim rodzaju KARPIE, AMURY, TOŁPYGI,
SZCZUPAK i nie tylko. Możliwość spędzenia
urlopu z rodziną z dala od miejskiego zgiełku
– tylko 100 km od Warszawy i 7 km od Farmy
Iluzji – Parku Edukacji i Rozrywki. Stawy, lasy,
rzeka, cisza. Domki kempingowe 4/os. Ceny już
od 60 zł/domek. Dla wynajmujących na tydzień
i dłużej – rabat. Tel. 604-302-528; 604-824-260

·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

·Pilnie zatrudnię panie do sklepu z ekskluzywną
odzieżą używaną. Praca w Łomiankach.
Wymagane doświadczenie w handlu min. 3 lata.
Obsługa kasy fiskalnej, komunikatywność. CV
proszę przesyłać na maila: office@nous.org.pl
z dopiskiem rekrutacja Łomianki

PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz  ww sskklleeppaacchh  ssppoożżyywwcczzyycchh  nnaa
tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy,,  ŁŁoommiiaanneekk  oorraazz  SSttaarryycchh  BBaabbiicc..

KKoonnttaakktt  2222 554477--0055--  4422,,  CCVV  nnaa  aaddrreess  ee--mmaaiill::
pprraaccaa@mmaarrccppooll..wwaaww..ppll

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Łomiankach, tel. 608-455-492

·Zatrudnię Panią do sprzątania, prania,
prasowania i gotowania w 5-os. rodzinie.
Bielany, ul. Rudnickiego. Praca od pon
do piątku, w godz 9.0--17.00, tel. 696-
624- 440

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 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
·Kupię betoniarkę i garaż blaszak 601-501-905

·Skup książek – dojazd 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063

·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl

Zatrudnimy 
dziennikarzy lokalnych

handlowców
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Wresz cie zro bi ło się cie pło
i z pięk nej, let niej au ry ko rzy sta ją
war sza wia cy. Tłum nie przy by wa ją
z naj dal szych krań ców sto li cy, by
po spa ce ro wać so bie nad wo dą
w par ku Kę pa Po toc ka. Cie płe
po wie trze, kwa ka nie ka czek,
szum wia tru w ko ro nach drzew
po wo du ją, że mo żna się tu re lak -
so wać. Kto zgłod nie je, mo że zjeść
kieł ba skę czy kar ków kę z gril la,

na spra gnio nych cze ka ją zim ne
na po je. Ty le po zy ty wów. A co
z dru gą stro ną me da lu? Dla nie -
któ rych pie szych sta no wią ją ro -
we rzy ści, któ rzy sza rżu ją wą ski mi
alej ka mi bie gną cy mi wzdłuż ka -
nał ku. La wi ru ją mię dzy ludź mi,
po wo du jąc za gro że nie.

– W ostat nią nie dzie lę je den ta -
ki wpadł na mnie. Upa dłam i zbi -
łam so bie ło kieć. Na wet nie prze -

pro sił – ska rży się pa ni Wan da
z osie dla Ru da, któ ra przy cho dzi
tu na spa ce ry.

Spraw dzi li śmy. Fak tycz nie,
na wą skich par ko wych chod ni kach
roi się od cy kli stów, dla któ rych Kę -
pa Po toc ka jest nie tyl ko miej scem
re kre acji, ale ta kże dro gą z pół noc -
nych Bie lan w kie run ku cen trum
(Nad wi ślań ski Szlak Ro we ro wy jest
na dal prze rwa ny przy mo ście Gro -
ta). Zbli ża jąc się do gru py pie szych
część nie zwal nia, tyl ko z im pe tem
omi ja spa ce ro wi czów wje żdża jąc
na traw nik. For mal nie nie ła mią
pra wa, ale na pew no ła mią za sa dy
współ ży cia spo łecz ne go.

– Lu bię jeź dzić ro we rem
po mie ście i to ro bię – mó wi za -
pa lo na cy klist ka Na ta lia Ho żen -
ko. – Kę pa Po toc ka to pięk ne
miej sce na Bie la nach, ale moi ro -
we ro wi po bra tym cy po win ni pa -
mię tać, by jeź dzić tam wol no, po -
nie waż na spa cer cho dzą tam ro -
dzi ce z ma ły mi dzieć mi i eme ry ci
– mó wi pa ni Na ta lia. – To kwe stia
kul tu ry – pod kre śla.

Prze my sław Bur kie wicz

Piesi kontra rowerzyści na Kępie Potockiej
� – To, co dzieje się w weekendy na Kępie Potockiej, przyprawia o palpitację serca.
Hordy rowerzystów szaleją w parku nad kanałkiem. Nie przejmują się tym, że
na spacery przychodzą ludzie starsi albo rodzice z małymi dziećmi – mówi nasza
czytelniczka, pani Wanda z Gwiaździstej.
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Że by od po wie dzieć na to py ta -
nie, trze ba naj pierw wsiąść na ro -
wer i po ko nać tra sę z do mu
do pra cy. Je śli ma my wy star cza ją -
co da le ko i prze strze ga my prze pi -
sów, prę dzej czy póź niej oka że
się, że je dzie my jezd nią wzdłuż
dro gi ro we ro wej. Po wo dów jest
mnó stwo: część dróg ro we ro wych
za czy na się i koń czy bez po łą cze -
nia z jezd nia mi, nie któ re są po -
zba wio ne włą czeń z jezd ni, wszę -
dzie bra ku je zna ków kie ru ją cych
ro we rzy stę na prze zna czo ną dla
nie go in fra struk tu rę. W te go rocz -
nej edy cji bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go zwra ca uwa gę pro jekt
„Prze bu do wa włą czeń do ście żek
ro we ro wych Pod le śnej i Gwiaź -
dzi stej, aby ob słu gi wa ły wszyst kie
re la cje i prze czni ce”. Wie lu czy -
tel ni ków mo że nie od gad nąć
na pod sta wie sa me go ty tu łu, dla -
cze go ktoś zgła sza pro jekt wart 43
tys. zł pod tak enig ma tycz nym ha -
słem. Nie za le żnie od te go, czy
zga dza my się na ta ki wy da tek
na in fra struk tu rę ro we ro wą czy
nie, war to po znać pro blem ro we -
rzy stów.

– Włą cze nia do ście żki wzdłuż
Pod le śnej są prze su nię te wzglę -
dem osi prze cznic – ul. Klau dy ny

oraz wy jaz du z osie dla Ru da
przy blo ku Klau dy ny 38. W ra -
mach pro jek tu zo sta ną zli kwi do -
wa ne ist nie ją ce włą cze nia ze ście -
żki do jezd ni i zbu do wa ne no we
– na skrzy żo wa niu z ul. Klau dy ny
dwa włą cze nia (w osi obu pa sów
ru chu ul. Klau dy ny), a przy wy jeź -
dzie z osie dla Ru da – jed no włą -
cze nie na przed łu że niu te go wy -
jaz du – pi sze Krzysz tof Ry tel,
pro jek to daw ca.

Po dob ne pro ble my wy stę pu ją
na Gwiaź dzi stej i Klau dy ny: wy je -
żdża jąc z osie dla na uli ce nie da
się włą czyć do ru chu ogól ne go.
Na Gwiaź dzi stej co praw da są
wzo ro wo wy ko na ne włą cze nia,
ale tyl ko dla ro we rzy stów ja dą -
cych z osie dla Ru da do i z La su
Bie lań skie go, a nie w kie run ku
Śród mie ścia.

Nie jest istot ne, czy pro jekt ten
wy gra gło so wa nie i zo sta nie zre -
ali zo wa ny w przy szłym ro ku.
Istot ne jest, że by kie row cy przy ję -
li do wia do mo ści, że ro we rzy sta
na jezd ni na jed nej z bie lań skich
ulic to nie oso ba, któ ra ce lo wo
„blo ku je ruch”, ale jesz cze jed na
ofia ra kiep skiej in fra struk tu ry
dro go wej.

Do mi nik Ga dom ski

Czemu rowerzyści
„blokują ruch”?
� Widok rowerzysty jadącego jezdnią, obok której biegnie
droga rowerowa jest jednym z najbardziej irytujących dla
warszawskich kierowców. Dlaczego tak się dzieje?

Cykliści nie przejmują się pieszymi




