
Kolejny już raz kilkadziesiąt
osób pikietowało u zbiegu ulic
Wólczyńskiej i Arkuszowej prze-
ciwko wyjątkowo uciążliwej dzia-
łalności kompostowni na Radio-
wie. Zakład sprowadza odpady
z całej Warszawy i pod plandeka-
mi na ogromnym placu przy ulicy
Kampinoskiej utylizuje je.
W efekcie nad okolicą unosi się
smród, który przyprawia o odru-
chy wymiotne. – Wstyd kogokol-
wiek zaprosić na obiad, bo
po prostu cuchnie tu jak ze
śmietnika. Dodatkowo dzieci
chorują. Dostają alergii, dziw-
nych wyprysków na skórze – ska-
rżą się mieszkańcy okolicznych
domów. Nie chcą podawać na-
zwisk w obawie o szykany.
W walce o ukrócenie przemysło-
wego przerabiania śmieci wspie-
rają ich wiceburmistrzowie Bie-
lan – Grzegorz Pietruczuk i Wło-
dzimierz Piątkowski.

Władze Warszawy o zamknię-
ciu wysypiska śmieci i kompo-
stowni mówią od lat. Głównie
w trakcie kolejnych kampanii wy-
borczych. „Jakby się komuś nie
chciało szukać, w 2011 roku po-
dano, że wysypisko zakończy
działalność w 2014 roku. W 2012
roku po cichutku przedłużyli
do końca 2016. Sprawa wyszła
na jaw dopiero przy okazji prote-
stów z roku 2013. Właśnie dlate-
go nie wierzę w ani jedno słowo

ratusza i naszych kochanych miej-
skich rajców” – pisze na naszym
gazetowym forum jeden z miesz-
kańców Bielan. Wtedy, po refor-
mie przeprowadzonej przez wice-
prezydenta Jarosława Dąbrow-
skiego, zamiast z jednej dzielnicy
MPO zaczęło zwozić odpadki
z całej Warszawy. Arkuszową
i Radiową bez przerwy kursują
śmieciarki. Ludzie mówią, że
kompostownia działa nielegalnie
i nie ma żadnych pozwoleń.

– Od 1 lipca MPO działa
na podstawie decyzji i przepisów
obowiązujących wszystkie regio-
nalne instalacje przetwarzania od-
padów komunalnych w wojewódz-
twie mazowieckim – mówi Joanna
Mroczek, rzeczniczka prasowa
MPO. – Dochowując wymaganych
terminów, 5 stycznia br. spółka
złożyła wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego. Cze-
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Radiowo działa nielegalnie?
� Wszystko wskazuje na to, że Minister Środowiska będzie musiał wszcząć
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia dla składowiska
odpadów w Radiowie. To doskonała wiadomość dla mieszkańców Bielan, którzy
mają dość cuchnących wyziewów z kompostowni MPO.

dokończenie na stronie 2

Koło historii się zamyka. Generał Anders, któremu nie dane
było żyć w wolnej Polsce, wbrew swym wrogom i
prześladowcom powrócił do Ojczyzny w osobie swojej córki.
Wierzę, że ojciec jest dumny z mojej decyzji startu do Senatu
i dlatego proszę Państwa o głosy w wyborach.

Wywiad z Anną Marią Anders, córką generała Władysława
Andersa – czytaj na str. 6

ANDERS DO SENATU



kamy, podobnie jak i inne firmy
z terenu województwa mazowiec-
kiego, na jak najszybsze wydanie
decyzji administracyjnej w tej
sprawie – mówi i wyjaśnia, że po-
stępowanie jest w toku. – W przy-
padku nielegalnego funkcjonowa-
nia instalacji wydana byłaby decy-
zja wstrzymująca jej funkcjonowa-
nie. WIOŚ nie wydał takiej decy-
zji, w związku z czym bezpodstaw-
ne jest formułowanie takiego za-
rzutu, instalacja działa legalnie,
zgodnie z prawem – zapewnia.

A jednak wątpliwości
Rzeczniczka MPO twierdzi, że

to już ostatnia prosta do za-
mknięcia składowiska śmieci. Go-
rzej z kompostownią.

– Składowisko w Radiowie zo-
stanie zamknięte 31 grudnia 2016
roku, a instalacja mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania
(kompostownia) będzie wygasza-
na w momencie uruchomienia
zmodernizowanej i rozbudowanej
spalarni na Targówku (prze-
łom 2018 i 2019 roku) – mówi Jo-
anna Mroczek.

Sąd: minister musi wszcząć
postępowanie

Terminy, które podaje rzecz-
niczka, szybko mogą okazać się
nieaktualne. 2 października Na-
czelny Sąd Administracyjny
stwierdził, że minister środowiska
musi – wbrew wcześniejszym de-
cyzjom – wszcząć postępowanie
w sprawie stwierdzenia niewa-
żności pozwolenia na działanie
składowiska Radiowo. – Naczel-
ny Sąd Administracyjny uwzględ-
nił skargę kasacyjną podzielając
słuszność zarzutów i uchylił wy-
rok sądu I instancji oraz orzecze-
nie obydwu organów I i II instan-
cji, nakazując organom w trybie
nieważnościowym zbadanie decy-
zji wydanych MPO wobec wystę-
pujących skutków działalności
– mówi Iwona Walentynowicz ze
Stowarzyszenia Czyste Radiowo
i radna Bielan.

– To bardzo ważny sukces
mieszkańców, ignorowanych do-
tąd przez władze Warszawy. Bar-
dzo się z tego cieszę i mam na-
dzieję, że koniec Radiowa jest bli-
ski – mówi wiceburmistrz Grze-
gorz Pietruczuk.

Przemysław Burkiewicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

dokończenie ze strony 1

Radiowo działa nielegalnie?

– W jakich okolicznościach
powstała Fundacja Lex Specia-
lis?

– Brałem udział w wypadku
drogowym. W szpitalu dałem się
namówić na podpisanie umowy
z firmą zajmującą się uzyskiwa-
niem odszkodowań od ubezpie-
czycieli. Za napisanie kilku pro-
stych pism potrąciła sobie 25%
z mojego odszkodowania. Na-
stępnie wymusiła na mnie skiero-
wanie sprawy do sądu. Z kwo-
ty 10 000 zł zasądzonej z wyroku
otrzymałem niecałe 3000 zł.
Z tego powodu razem z kilkoma
prawnikami postanowiliśmy po-
wołać fundację, która bezpłatnie
pomagać będzie osobom poszko-
dowanym w wypadkach.

– Jaką pomoc oferuje Funda-
cja?

– Fundacja oferuje bezpłatną
pomoc osobom poszkodowanym

w wypadkach drogowych, po-
wstałych przy wykonywaniu pra-
cy, w sprawach związanych z błę-
dami medycznymi oraz upadka-
mi na drodze. Ponadto Fundacja
zajmuje się bezpłatną pomocą
prawną dla ubezpieczonych po-
siadających polisy od nieszczęśli-
wych wypadków lub na życie.

– W jakich głównie sprawach
zwracają się do Państwa Wasi
podopieczni?

– Ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokość kwot odszkodowań, od-
mawiają wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
lub zmniejszają wysokość
uszczerbku na zdrowiu. Prawnicy
fundacji piszą odwołania do ubez-
pieczycieli. Jeżeli to nie pomaga,
kierujemy pozwy do sądu.

– Czy faktycznie nie pobiera-
cie wynagrodzenia za prowadze-
nie spraw?

– Fundacja nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej, utrzymu-
jemy się z datków i darowizn. Je-
dynie w przypadku, gdy prowa-
dzenie sprawy generuje koszty
biurowe i wysyłek koresponden-
cji, prosimy o zwrot wydatków,
zwykle jest to kwota od 20
do 50 zł. Porady prawne, czy re-
dagowanie pism wykonujemy za-
wsze bezpłatnie.

– Jakie problemy mają osoby
poszkodowane w wypadkach
przy uzyskaniu odszkodowania
od ubezpieczycieli?

– Problemem jest przewleka-
nie postępowań przez ubezpie-
czycieli oraz zaniżanie odszkodo-
wań. Praktycznie w każdej spra-
wie, aby uzyskać odpowiednie
odszkodowanie, należy skierować
sprawę do sądu. Nasi prawnicy
ustalili, że ubezpieczyciele śred-
nio dobrowolnie wypłacają jedną
trzecią, tego co orzekają sądy.
Problemem są również tzw. kan-
celarie odszkodowawcze, które
czyhają, by przejąć sprawę.
Za napisanie prostego zgłosze-
nia szkody, za które Fundacja
nie pobiera wynagrodzenia, za-
bierają znaczną część odszkodo-
wania.

FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681
Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Miałeś wypadek? Fundacja bezpłatnie
pomoże uzyskać odszkodowanie
� Rozmowa z Prezesem Fundacji Lex Specialis Łukaszem Snopczyńskim.
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Wawrzyszew to prawdopodobnie
najbardziej malownicze blokowisko
w Warszawie – niektóre bloki stoją
tuż przy stawach Brustmana i do-
słownie toną w zieleni. Niestety
problemy są takie same, jak wszę-
dzie. Wysokie bloki bez parterów
przeznaczonych na usługi, rozrzu-
cone prawie losowo po okolicy i po-
łączone strefą zamieszkania, której
kierowcy nie respektują – już sam
układ osiedla generuje konflikty.
Do sklepu czy tramwaju wszyscy
mają daleko. Zawsze ktoś ma miej-
sce parkingowe w lepszym miejscu,
ktoś inny w gorszym, ktoś trzeci
„sprywatyzował” sobie kawałek
przestrzeni niezgodnie z prawem,
czasem zastawiając drogę pożaro-
wą. Do kolejnego konfliktu tego ty-
pu doszło właśnie przy Petofiego.

Na należącym do Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej osiedlu
trwa właśnie układanie płyt chodni-
kowych, co samo w sobie jest dziw-
ne, bo oznacza poszerzanie strefy
zamieszkania i nadawanie jej
dwóch różnych nawierzchni i pozio-
mów. Jak tłumaczy administracja,
dzieje się tak na wniosek mieszkań-
ców, którzy nie czują się bezpiecz-
nie idąc po asfalcie razem z samo-
chodami, nie wierzą w edukację
kierowców i wolą się od nich odse-
parować. Doświadczenie mówi, że
właśnie teraz zrobi się naprawdę

niebezpiecznie, bo kierowcy widząc
„jezdnię” i „chodnik” zapomną, że
są w strefie zamieszkania, gdzie pie-
szy ma pierwszeństwo. Układanie
chodnika jednak trwa. Im bliżej
do klatki schodowej jednego z blo-
ków, tym głośniej słychać niezado-
wolenie mieszkańców. Dlaczego?

Tuż obok klatki schodowej,
w najwęższym miejscu strefy za-
mieszkania, znajduje się ogródek,
którym opiekuje się jedna z miesz-
kanek. Większość lokatorów uważa,
że robi to źle, teren jest zaniedbany
i nie stanowi żadnej wartości.

– To nie ogródek, to śmietnik
– mówią. – Sąsiadka specjalnie go
posprzątała przed spotkaniem z ad-
ministracją.

– Wszelkie warzywa i owoce,
sztuczne kwiaty itp. są absolutnie
nie do przyjęcia na terenie zielo-
nym należącym do WSM,
a w szczególności do 96 rodzin, któ-
re płacą średnio po 1/96 wartości
opłat za grunt przypisany do naszej
posesji – czytamy w piśmie miesz-
kańców do administracji.

Ich zdaniem ogródek należy po-
święcić, by poszerzyć drogę dojaz-
dową dla śmieciarek i straży pożar-
nej. Mają za złe administracji, że
po rozmowie z osobą zajmującą się
ogródkiem zdecydowała o ominię-
ciu go łukiem. Zgodnie z aktualnym
planem zniknąć ma tylko mały frag-

ment terenu na wprost klatki scho-
dowej i podjazdu dla wózków. We-
dług większości mieszkańców bloku
administracja ulega jednej osobie,
ignorując głos większości, chociaż
osiedle należy do spółdzielni i prze-
strzeń między blokami jest wspólną
własnością jej członków.

– Nie można wszystkiego zabeto-
nować – mówi Piotr Buczyński, dy-
rektor administracji osiedla WSM
Wawrzyszew. – Droga ma przepiso-

wą szerokość, zmieści się na niej
śmieciarka i wóz straży pożarnej.
Musimy brać pod uwagę opinie
stron sporu, nie tylko jednej. Chce-
my zachować większą część tego te-
renu zielonego. Rzeczywiście mo-

żna dbać o niego o lepiej. Zastana-
wiamy się nad poproszeniem archi-
tekta zieleni o zaprojektowanie cze-
goś ciekawszego albo przekazaniem
go pod opiekę ogrodnikowi.

Dominik Gadomski

Wojna ogródkowa
na Wawrzyszewie
� Szersza droga czy ogródek? Z pozoru błaha sprawa wywołała
na Wawrzyszewie dużo niezdrowych emocji.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Las Bie lań ski jest naj cen niej -
szym re zer wa tem przy ro dy i miej -
scem o naj więk szej ró żno rod no ści
ga tun ków zwie rząt, ro ślin i grzy -
bów w War sza wie. To po zo sta łość
po daw nej pusz czy, w któ rej mo -
że my do wie dzieć się, jak wy glą da -
ły la sy w śre dnio wie czu, gdy
wpływ czło wie ka był jesz cze nie -
wiel ki.

– To uni kat w ska li Eu ro py
– mó wił na spo tka niu w bie lań -
skim ra tu szu prof. Ma ciej Lu niak.

– Prze trwał wie ki, gdy w War sza -
wie trwa ła urba ni za cja. Żad ne
du że mia sto w Eu ro pie, a mo że
i na świe cie, nie ma re lik tu pusz -
czy w ta kiej od le gło ści od cen -
trum.

Las jest chro nio ny ja ko re zer -
wat przy ro dy o po wierzch -
ni 130 ha i ob szar pro gra mu Na tu -
ra 2000. W tym ro ku re gio nal na
Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska
przy go to wa ła wresz cie plan
ochro ny la su. Za kła da on m.in.

usu wa nie na je go obrze żach ob -
cych ga tun ków drzew, ta kich jak
cze rem cha ame ry kań ska, i za stę -
po wa nie ich ro dzi my mi oraz pro -
wa dze nie raz na pięć lat drob nych
prac przy dę bach, ma ją cych na ce -
lu po pra wę wa run ków dla dwóch
rzad kich ga tun ków owa dów. Dla
miesz kań ców Bie lan naj istot niej -
sze jest, że RDOŚ za sta na wia się
nad za ka zem wpro wa dza nia psów,
in sta la cją na De waj tis sys te mu
elek tro nicz ne go zli cza nia licz by

sa mo cho dów (po za peł nie niu
miejsc par kin go wych nie by ło by
mo żli wo ści wjaz du) i za ka zem or -
ga ni za cji gło śnych im prez w oko li -
cy re zer wa tu.

1 paź dzier ni ka o pla nie ochro ny
opo wia dał w ra tu szu Bie lan re gio -
nal ny kon ser wa tor przy ro dy Mar -
cin Kal bar czyk. Za in te re so wa nie
by ło nie ste ty ma łe – na spo tka nie
przy szło ok. 60 osób. Zgła sza ne
uwa gi do ty czy ły głów nie ha ła su:
nad re zer wa tem (to sku tek co raz
więk szej licz by lo tów ko mer cyj -
nych z Be mo wa) i w je go otu li nie
– ze strzel ni cy przy Ma ry monc kiej
(ma ona zo stać przy kry ta da -
chem). Po ja wi ły się po stu la ty ob -
ję cia te re nu Aka de mii Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go za ka zem bu do wy
no wych obiek tów i wy zna cze nia
w le sie więk szej licz by szla ków
pie szych. Do sta ło się kie row com
par ku ją cym na tra wie na Wzgó rzu
Ka me dul skim i urzęd ni kom, któ ry
wy bu do wa li chod nik wzdłuż
ul. De waj tis.

– Wy bru ko wa nie ście żki bie -
gną cej przez re zer wat przy ro dy
kost ką w stan dar dzie przed mie -
ścia al bo te re nu prze my sło we go,
to jak wy ło że nie wej ścia do mu -
zeum ga ze ta mi – po wie dział Mar -
cin Jac kow ski z Zie lo ne go Ma -
zow sza.

Naj dłu żej mó wił jed nak prof.
Lu niak, któ ry wy ra ził za do wo le -
nie, że plan po wstał, ale miał
do nie go mnó stwo uwag.

– W do ku men ta cji są me ry to -
rycz ne, a na wet ję zy ko we błę dy,
i to na po zio mie szko ły pod sta wo -
wej – za uwa żył. – Za ma ło uwa gi
po świę co no ru cho wi sa mo cho -
dów na De waj tis, uli cy bie gną cej
przez re zer wat i roz bi ja ją cej je go
te ren na dwie czę ści. Wią żą się
z tym spa li ny i ha łas, a ta kże roz -
je żdża nie zwie rząt, głów nie żab.

Zda niem zoo lo ga za kaz wcho -
dze nia do La su Bie lań skie go z psa -
mi jest zbęd ny, wy star czy eg ze kwo -
wać trzy ma nie ich na smy czy. Po zy -
tyw nie wy po wie dział się o po stu la -
cie wy zna cze nia więk szej licz by
szla ków tu ry stycz nych. RDOŚ za -
po wia da, że uwzględ ni uwa gi eks -
per tów i miesz kań ców Bie lan. Plan
mu si jesz cze za ak cep to wać Ra da
War sza wy. Po wej ściu w ży cie bę -
dzie obo wią zy wać przez 20 lat.

Swo je uwa gi i wnio ski, ko niecz -
nie z uza sad nie niem, mo żna zgła -
szać do 8 paź dzier ni ka pod ad re -
sem rdos.war sza wa@rdos.gov.pl

Z pro jek tem pla nu mo żna za -
po znać się na stro nie Re gio nal nej
Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska
bip.war sza wa.rdos.gov.pl.

Do mi nik Ga dom ski

Jak chro nić Las Bie lań ski?
� Naj cen niej szy re zer wat w War sza wie bę dzie mieć wresz cie plan ochro ny.
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Plac po wsta je z pie nię dzy z bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go. Bę dzie
kosz to wać bli sko mi lion zło tych
– za tę kwo tę zo sta nie zbu do wa ny
kom pleks za ba wo wy: dla dzie ci
star szych i młod szych, bo isko
do siat ków ki i bad min to na oraz
stół do ping -pon ga. Do te go miej -
sca pik ni ko we z gril lem i ogni -
skiem, sto ja ki ro we ro we i ław ki,
wszyst ko na bez piecz nym pod ło żu
z pia sku. Po przed nie sprzę ty zde -
mon to wa no wio sną, no we, zro -
bio ne z drze wa mo drze wio we go

i ro bi nii bę dą go to we do po ło wy
paź dzier ni ka. – Uda ło się po czy -
nić oszczęd no ści, dla te go plac bę -
dzie jesz cze wy po sa żo ny w mo ni -
to ring za si la ny so lar nie – mó wi
Grze gorz Pie tru czuk, wi ce bur -
mistrz Bie lan. – W po ło wie paź -
dzier ni ka zo sta ną za koń czo ne
pra ce, póź niej trze ba bę dzie po -
cze kać na od bio ry tech nicz ne.
My ślę, że z pla cu bę dzie mo żna
sko rzy stać na prze ło mie paź dzier -
ni ka i li sto pa da.

(wt)

Rośnie plac zabaw na Młocinach
� Prace przy placu zabaw na Młocinach trwają. Będą
mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, bez
względu na wiek.

Uli ca Ka spro wi cza zo sta ła
prze bu do wa na kil ka lat te mu.
Mię dzy li sto pa dem 2011 a lip -
cem 2013 ro ku Za kład Re mon -
tów i Kon ser wa cji Dróg wy bu do -
wał bra ku ją cy, pół noc ny od ci nek
jezd ni oraz prze pro wa dził mo der -
ni za cję sta rej, po łu dnio wej nit ki.
Uli ca zy ska ła no wą, rów ną na -
wierzch nię, zbu do wa no po rząd ne
od wod nie nie, chod ni ki i la tar nie.
Jed nak oka zu je się, że po za le d -
wie dwóch la tach od od da nia tej
uli cy do użyt ku już po ja wi ły się
po wa żne uster ki. Na środ ko wym
pa sie jezd ni w kie run ku hu ty za -
pa dła się jezd nia. Zwró ci li nam
na to uwa gę kie row cy dzwo nią cy
do re dak cji, ale też miesz kań cy
są sied nie go bu dyn ku przy Ka -
spro wi cza 82. Oto ich ko men ta -
rze, któ re po ja wi ły się pod na -
szym ar ty ku łem o bar dzo ha ła śli -
wym pi ka niu sy gna li za to rów
świetl nych dla pie szych: „Gor sze
od te go pi ka nia sy gna li za cji jest
wa le nie prze je żdża ją cych po jaz -
dów cię żkich, wpa da ją cych w za -
pad nię tą jezd nie (Ka spro wi cza

róg Przy Ago rze). Wi dać ry sy
na as fal cie od tar cia pod wo ziem.
W ogó le to skrzy żo wa nie jest ja -
kieś pe cho we. Czę sto są wy pad ki.
La tar nie są za bli sko, za wa dza ją
o nie au to bu sy 103 ja dą ce od hu -
ty” – pi sze #Fer de k50, a wtó ru je
mu fo ru mo wicz ka #mi ni: „Rów -
nież miesz kam w tym bu dyn ku
i zga dzam się z Fre de k50, że
o wie le ucią żliw szy jest 24-go dzin -
ny ha łas do bie ga ją cy z uli cy”.

In ny Czy tel nik za uwa ża, że błę -
dem by ło bu do wa nie dwóch sze -
ro kich jezd ni roz dzie lo nych pa -
sem zie le ni. Wy star czy ło zbu do -

wać jed ną jezd nię, od da lo ną
od blo ków. Te raz to jed nak przy -
sło wio wa musz tar da po obie dzie.
Na pew no jed nak trze ba się za jąć
ha ła śli wym za pa dli skiem: – Na -
wierzch nia jezd ni jest w sto sun ko -
wo do brym sta nie, dla te go nie
pla nu je my jej wy mia ny w naj bli -
ższym cza sie. In for ma cję o wska -
za nych utrud nie niach prze ka zu ję
do Po go to wia Dro go we go. Je śli
jest to do raź na uster ka, zo sta nie
na pra wio na – de kla ru je Mi ko łaj
Pień kos z Za rzą du Dróg Miej -
skich.

Prze my sław Bur kie wicz

Zapadła się jezdnia Kasprowicza
� Zapadnięta jezdnia daje się we znaki mieszkańcom okolicznych bloków. – Gdy jest
zielone światło, samochody jadące środkowym pasem wjeżdżają w tę „hopkę”
i dudnią na pół Wawrzyszewa – skarżą się bielańczycy.



– Nie ma chy ba Po la ka, któ ry
nie znał by na zwi ska An ders. Jak
to jest być dziec kiem le gen dy?

– To, że by łam wy cho wa na
w bar dzo pa trio tycz nym do mu
i że ro dzi ce wszę dzie bra li mnie
ze so bą od ma łe go dziec ka, bar -
dzo mi te raz po ma ga. Od za wsze
by łam bo wiem przy zwy cza jo na, że
cho dzi łam z ro dzi ca mi na ja kieś
ofi cjal ne aka de mie, pod czas któ -
rych sie dzia łam w pierw szym rzę -
dzie. Mo je dzie ciń stwo by ło po -
dzie lo ne. Z jed nej stro ny bar dzo
nor mal ne, po nie waż uro dzi łam
się w An glii i oj ciec był oso bą
ano ni mo wą. By li śmy bar dzo bli -
sko ze so bą, spę dza li śmy ra zem
du żo cza su, czę sto ra zem czy ta li -
śmy. Z dru giej stro ny by ło ofi cjal -
ne ży cie emi gra cji i ge ne rał An -
ders bar dzo się w nie an ga żo wał.
Cza sem wy stę po wał w mun du rze,
cza sem w cy wi lu, ale za wsze od -
no szo no się do nie go z wiel kim
re spek tem. By ło wie le ofi cjal nych
spo tkań, aka de mii, klu by, re stau -
ra cje. Ro dzi ce ni gdy nie py ta li
mnie, czy chcę na nie iść. Po pro -

stu szłam tam, sie dzia łam
w pierw szym rzę dzie i przy znam
– tro chę mnie to wte dy nu dzi ło.
Utkwił mi w pa mię ci ob raz oj ca
w mun du rze, do któ re go wszy scy
mó wi li:,, Czo łem, pa nie ge ne ra le
„, a on od po wia dał:,, Czo łem, żoł -
nie rze”. I te raz, gdy bio rę udział
w ja kichś ofi cjal nych uro czy sto -
ściach, pod czas któ rych pa da ją ta -
kie sło wa, przy po mi na mi się
dzie ciń stwo. Gdy by łam na sto lat -
ką, oj ciec cho ro wał. To by ły cię -
żkie chwi le, ale cią gle spę dza łam
z nim du żo cza su. I ca ły czas oj -
ciec in te re so wał się tym, co dzie je
się na świe cie. To po nim odzie -
dzi czy łam to za in te re so wa nie.

– Star tu je Pa ni w wy bo rach
do se na tu. Co chce Pa ni osią -
gnąć?

– Wie rzę, że my współ cze śni
Po la cy po win ni się dziś uczyć
od ge ne ra ła An der sa – ho no ru,
pa trio ty zmu, lo jal no ści, od wa gi
i kon se kwen cji w dzia ła niu. To są
bar dzo do bre ce chy. Gdy by oj ciec
ich nie po sia dał, nie wy pro wa dził -
by prze szło 120 tys. osób ze

Związ ku So wiec kie go. Hi sto ria
jest wa żna dla na ro du, bo z niej
czer pie my wzor ce i przez jej pry -
zmat po win ni śmy kształ to wać
przy szłość. We współ cze snym
świe cie bra ku je nam au ten tycz -
nych li de rów. Znisz czo no wie le
au to ry te tów. Dzi siaj mu si my je
od bu do wy wać i war to to ro bić
czer piąc z hi sto rii i tra dy cji. Mar -
sza łek Pił sud ski prze ni kli wie po -
wie dział kie dyś: „na ród, któ ry nie
sza nu je swej prze szło ści, nie za słu -
gu je na sza cu nek te raź niej szo ści
i nie ma pra wa do przy szło ści.”

Uwa żam, że mo im za gra nicz -
nym do świad cze niem i du chem
tra dy cyj ne go pa trio ty zmu, w któ -
rym zo sta łam wy cho wa na, bę dę
mo gła do brze słu żyć Pol sce i god -
nie re pre zen to wać mo ich wy bor -
ców. Mam cha rak ter Ge ne ra ła
An der sa, idę śmia ło na przód, je -
że li czu ję, że spra wa jest słusz na.
Prze ciw no ści tyl ko umac nia ją mo -
ją de ter mi na cję i wo lę wal ki. Mo -
ją mi sją jest sta rać się zro bić dla
Pol ski to, na co Ge ne ra ło wi An -
der so wi za bra kło cza su. Uwa żam,
że ja ko se na to ro wi RP bę dzie mi
ła twiej speł nić to za da nie. Je stem
prze ko na na, że w dzi siej szych
cza sach naj le piej mo gę to uczy nić
star tu jąc z li sty PiS, po mi mo że
nie je stem człon kiem żad nej par -
tii. Jak ktoś się ze mną nie zga -
dza, to spró bu ję go prze ko nać.
Nie mam ra dy kal nych po glą dów.
Chcę nor mal no ści. Pro ble mem
w Pol sce jest to, że jest za ma ło
współ pra cy w kwe stiach, któ re są
ogól no na ro do we, po nad par tyj ne.
Chce to zmie niać. Chcę bu do wać
wspól no tę!

Współ cze sna Pol ska po trze bu je
w ży ciu pu blicz nym od da nych
spra wie pa trio tów. Je stem Po lką
i jak po wie dział Ro man Dmow ski
„mam obo wiąz ki pol skie”, chce
re pre zen to wać w se na cie war to -
ści II Rze czy po spo li tej, któ rej ca -
łe ży cie po świę cił mój oj ciec.
Chcę do pi sać ostat ni roz dział
do je go dzie ła. Ko ło hi sto rii się
za my ka. Ge ne rał An ders, któ re -
mu nie da ne by ło żyć w wol nej
Pol sce, wbrew swym wro gom
i prze śla dow com po wró cił do Oj -
czy zny w oso bie swo jej cór ki.
Wie rzę, że oj ciec jest dum ny
z mo jej de cy zji star tu do se na tu
i dla te go pro szę Pań stwa o gło sy
w wy bo rach.

– Licz ne ar ty ku ły w pra sie pol -
skiej po da ły, że Plat for ma Oby wa -
tel ska bar dzo li czy ła na Pa ni start
do Se na tu w jej bar wach. Wi dy -
wa no Pa nią w to wa rzy stwie zna -
nych osób z PO, a Pa ni ko le żan ka
z Fun da cji im. gen. An der sa, pa ni
Li gia Kra jew ska, jest po słem PO.
Czy obie ca ła Pa ni Plat for mie
Oby wa tel skiej start z ich li sty?

– By łam za wsze apo li tycz na,
szcze gól nie w Pol sce, ale moi zna -
jo mi w kra ju są w ró żnych par -
tiach czy sto wa rzy sze niach, tak

sa mo zda rza się zresz tą w USA.
Prze cież ja nie do bie ram so bie
zna jo mych we dług po glą dów po li -
tycz nych, tyl ko do ce nia jąc ich in -
te li gen cję, ser decz ność i przy jaźń.
Mam w USA przy ja ciół, któ rzy są
Ży da mi, Or mia na mi, Hin du sa mi
a na wet ate ista mi, oraz re pu bli ka -
na mi czy de mo kra ta mi (choć sa -
ma je stem re pu bli kan ką).
W USA, czy Eu ro pie Za chod niej
za da nie ko muś py ta nia: „Do ja -
kiej par tii na le żysz i do ja kie go
cho dzisz ko ścio ła”? uwa ża ne jest
za wiel ki nie takt. Są dzę, że Po la cy
za sad ni czo ma ją po dob ne spoj -
rze nie na tę kwe stię, nie do bie ra -
jąc swe go gro na zna jo mych czy
przy ja ciół we dług po glą dów po li -
tycz nych lub re li gij nych, o ile nie
są one szko dli we lub za sad ni czo
sprzecz ne z tra dy cyj nym sys te -
mem war to ści. Ja nie mam żad -
nych zo bo wią zań wo bec żad nej
par tii. Je stem bez par tyj na. Na to -
miast w sfe rze pro gra mo wej naj -
bli ższy mo im prze ko na niom i po -
glą dom jest dziś pro gram Pra wa
i Spra wie dli wo ści.

– Co pro po nu je Pa ni zro bić
z pro ble mem emi gra cji mło dych
lu dzi na Za chód?

– Jest jed no wyj ście: trze ba
stwo rzyć mło dzie ży ta kie wa run ki,
aby po zo sta li. Czy mo że my za trzy -
mać dre naż mó zgów? W 100%
nie, ale na pew no w 50%. Mo że -
my ich za trzy mać, zmniej sza jąc
ob cią że nia pra co daw ców, aby roz -
wią zać pro blem umów śmie cio -
wych, udzie la jąc im kre dy tów
na ni skie pro cen ty oraz ob ni ża jąc
znacz nie po dat ki dla no wo po -

wsta ją cych firm (tzw. start -ups).
Po wstrzy mać emi gra cję mło dych
mo żna ta kże in we stu jąc w bio -
tech no lo gie, IT (In for ma tion
Tech no lo gy) czy co raz bar dziej
po pu lar ną tu ry sty kę agrar ną. Po -
dam Pa nu jesz cze je den przy kład;
czy Pan wie, że pra wie 90% pro -
duk tów wstęp nych do wy ro bu le -
karstw syn te ty zu je się te raz w Chi -
nach, Bra zy lii i In diach? O tym się
nie pi sze, ani nie mó wi, ale ta ka
jest praw da. Ame ry kań skie i eu ro -
pej skie kon cer ny far ma ceu tycz ne,
łącz nie ze Szwaj ca rią, oczysz cza ją
póź niej te pro duk ty, kap suł ku ją,
pa ku ją i sprze da ją za kro cio we ce -
ny. Pol ska ma do sko na łych bio -
che mi ków, fi zy ków, pro gra mi -
stów, kom pu te row ców, tech ni -
ków, me cha ni ków, któ rzy mo gli by
wy twa rzać po dob ne pro duk ty dla
kra jo we go prze my słu bio tech no -
lo gicz ne go, far ma ceu tycz ne go czy
zbro je nio we go. Po trze ba tyl ko wi -
zji, or ga ni za cji i do brej wo li sfer
rzą dzą cych. Pie nią dze na roz wój
tych no wo cze snych tech no lo gii
mo żna zna leźć w Unii, tyl ko trze -
ba wie dzieć, jak uzy skać te fun du -
sze i jak je po dzie lić, aby zo sta ły
do brze wy ko rzy sta ne. Mam wra -
że nie, że po przez ogrom ną we -
wnętrz ną, zbęd ną biu ro kra cję
znacz na część środ ków unij nych
jest naj zwy czaj niej mar no tra wio -
na. Trze ba to zmie nić.

Wie rzę, że mło dy Po lak wi dząc
szan se uzy ska nia pra cy czy za ło -
że nia swo je go biz ne su w kra ju,
wy bie rze szan se po zo sta nia w nim
niż emi gra cję.

Rozm. GW
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Wierzę, że ojciec jest dumny z mojej decyzji
� Rozmowa z Anną Marią Anders, córką generała Władysława Andersa.

Zapraszamy na spotkania z panią
Anną Marią Anders

16.10 (czwartek) godz. 18.00 Szkoła
Podstawowa nr 92 ul. Przasnyska 18A

17.10 (piątek) godz. 17.00 w Bielańskim
Ośrodku Kultury, ul. Goldoniego 1

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
zaprasza na niezwykły

Koncert Chwały Polskiego Tryumfu,
który odbędzie się pod wysokim patronatem

Córki Generała Władysława Andersa
pani Anny Marii Anders

Marszałek Konfederacji Obywateli Kresów
Rzeczypospolitej.

W programie:
perły muzyki klasycznej w wykonaniu artystów

z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im.
Karola Szymanowskiego

program kabaretowo satyryczny
Jana Pietrzaka

zachwycający program artystyczny w wykonaniu Chóru
Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych

„Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”
pod dowództwem Tadeusza Kucharskiego

W programie także promocja książki Anny Marii Anders
„Córka Generała i Piosenkarki” oraz prezentacja idei
budowy łuku triumfalnego Bitwy Warszawskiej (1920)

na 100. rocznicę Bitwy
Uroczystość i Koncert rozpocznie się 14. października
2015 o godz. 19.00 w Galerii Porczyńskich – Kolekcji

im. Jana Pawła II przy Placu Bankowym 
(wejście od Elektoralnej).

Wstęp wolny!!!
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie

udziału w wydarzeniu pod numerem tel. 511 225 247 lub
e-mailem na adres internetowy: instytut@2com.pl
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– Co kon kret nie da nam usta -
wa me tro po li tal na?

– Usta wa sta no wi zwień cze nie
trwa ją cej od po nad 20 lat dys ku sji
nad roz wią za nia mi dla ob sza rów
me tro po li tal nych i nie wąt pli wie
uła twi ich dal szy roz wój w opar ciu
o po ten cjał du żych ośrod ków miej -
skich. Jed no cze śnie re gu la cja prze -
wi dzia na w usta wie opie ra się
na już funk cjo nu ją cych unor mo wa -
niach ustro jo wych. Dzię ki kom pe -
ten cjom w za kre sie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, trans por tu
zbio ro we go czy za rzą dza nia dro ga -
mi ob sza ry te bę dą mo gły roz wi jać
się w spo sób sko or dy no wa ny i spój -
ny z ko rzy ścią dla ich miesz kań ców.

– Jak po wsta nie zwią zek gmin?
– Zwią zek me tro po li tal ny bę dzie

two rzo ny przez Ra dę Mi ni strów
w dro dze roz po rzą dze nia, przy
speł nie niu okre ślo nych prze sła nek.

Wy da jąc roz po rzą dze nie w spra wie
utwo rze nia związ ku, ale rów nież
zmia ny je go gra nic, Ra da Mi ni -
strów bę dzie mu sia ła wziąć
pod uwa gę kon cep cję prze strzen -
ne go za go spo da ro wa nia kra ju oraz
plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa, po wią za -
nia funk cjo nal ne oraz za awan so -
wa nie pro ce sów urba ni za cyj nych,
a ta kże jed no rod ność ukła du osad -
ni cze go i prze strzen ne go, uwzględ -
nia ją ce go wię zi spo łecz ne, go spo -
dar cze i kul tu ro we oraz za pew nia -
ją ce zdol ność wy ko ny wa nia za dań
pu blicz nych. Utwo rze nie bę dzie
mo gło na stą pić z ini cja ty wy wła snej
Ra dy Mi ni strów al bo na wnio sek
ra dy za in te re so wa nej gmi ny.
W jed nym, jak i w dru gim przy pad -
ku wy da nie roz po rzą dze nia
w spra wie utwo rze nia związ ku bę -
dzie wy ma ga ło po zy tyw nej opi nii

rad: co naj mniej 70% gmin, co naj -
mniej 70% miast na pra wach po -
wia tu, co naj mniej 50% po wia tów.

– Jak to bę dzie wy glą da ło
w prak ty ce?

– Zwią zek bę dzie two rzo ny
z dniem 1 lip ca, a wy ko ny wa nie za -
dań pu blicz nych roz pocz nie
z dniem 1 stycz nia ro ku na stę pu ją -
ce go po ro ku utwo rze nia. Or ga nem
sta no wią cym i kon tro l nym związ ku
me tro po li tal ne go bę dzie zgro ma -
dze nie związ ku me tro po li tal ne go.
W je go skład wej dą de le ga ci gmin
i po wia tów two rzą cych zwią zek. De -
le ga ta mi w przy pad ku gmin bę dą
wójt (bur mistrz, pre zy dent mia sta)
oraz rad ny ra dy gmi ny, a w przy pad -
ku po wia tów, sta ro sta oraz rad ny ra -
dy po wia tu. Or ga nem wy ko naw -
czym związ ku bę dzie za rząd skła da -
ją cy się z trzech człon ków, wy bie ra -
ny przez zgro ma dze nie.

Przy go to wa niem or ga ni za cyj -
nym i praw nym związ ku do wy ko -
ny wa nia za dań pu blicz nych zaj -
mie się peł no moc nik. Peł no moc -
ni ka do spraw utwo rze nia związ -
ku bę dzie wy zna czał Pre zes Ra dy
Mi ni strów na wnio sek wo je wo dy
zgło szo ny za po śred nic twem mi -
ni stra wła ści we go do spraw ad mi -
ni stra cji pu blicz nej.

– No we prze pi sy są głów nie
po to, by uspraw nić ko mu ni ka cję.
Ja kie in ne za da nia mo że przej -
mo wać zwią zek gmin?

– Kon cen tru ją się przede wszyst -
kim na pro ble ma ty ce za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go oraz ko -
mu ni ka cji pu blicz nej. Przy czym
za rzą dza nie dro ga mi prze bie ga ją -

cy mi przez ob szar związ ku me tro -
po li tal ne go bę dzie mo żli we, je że li
zo sta nie za war te po ro zu mie nie
w tej spra wie z za rzą dem wo je -
wódz twa al bo pre zy den tem mia sta.
Zwią zek me tro po li tal ny bę dzie
mógł rów nież re ali zo wać, na pod -
sta wie po ro zu mień, za da nia in nych
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, a ta kże za da nia z za kre su ad -
mi ni stra cji rzą do wej.

– Czy jest już ana li za, któ re po -
wia ty wej dą w skład me tro po lii
war szaw skiej?

– Z uwa gi na zło żo ność pro ce -
du ry le gi sla cyj nej po prze dza ją cej
wy da nie przez Ra dę Mi ni strów
roz po rzą dze nia w spra wie usta le -
nia gra nic ob sza rów me tro po li tal -
nych, w trak cie któ rej obok
uwzględ nie nia kon cep cji za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go kra ju
i pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa, ko -

niecz nym bę dzie usta le nie ist nie -
nia po wią zań funk cjo nal nych,
jed no rod no ści ukła du osad ni cze -
go, trud no na obec ną chwi lę prze -
są dzać o gra ni cach przy szłych ob -
sza rów me tro po li tal nych.

– Czy jest ja ka kol wiek szan sa
na to, że ko lej nym eta pem mo gła -
by być zmia na usta wy war szaw -
skiej przy wra ca ją ca sa mo rząd -
ność gmi nom? Sko ro głów ny ar gu -
ment prze ciw ni ków de cen tra li za -
cji mia sta prze sta nie być ak tu al ny,
bo ko mu ni ka cja miej ska mo że być
cał ko wi cie prze ję ta przez me tro -
po lię, to czy nie jest to do bry mo -
ment, by przy wró cić pod mio to -
wość dziel ni com i wzmoc nić wła -
dzę bur mi strzów wy bie ra jąc ich
w bez po śred nich wy bo rach?

– Nie ma pro wa dzo nych prac,
któ rych ce lem by ła by zmia na
usta wy o ustro ju m.st. War sza wy.

Rozmawiał oko

Wkrótce powstanie metropolia warszawska
� Rozmowa z Andrzejem Halickim, ministrem administracji i cyfryzacji, kandydatem na posła z listy Platformy Obywatelskiej.

Metropolia warszawska przejmie kontrolę nad komunikacją
między stolicą a okolicznymi miasteczkami
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� Rozmowa
z Joanną
Kluzik-Rostkowską,
ministrem edukacji
narodowej,
kandydatką
do Sejmu z listy
Platformy
Obywatelskiej.

– Na rze ka ją ro dzi ce i dzie ci:
prze ła do wa ne pro gra my szkol ne,
zbęd ne tre ści w pod ręcz ni kach.
Jest szan sa na zmia nę? Że by
dzie ci mia ły czas na roz wi ja nie
za in te re so wań?

– Oczy wi ście. Tyl ko trze ba
chcieć. Wbrew po zo rom, pod ręcz -
nik jest tyl ko do dat kiem do pra cy
na uczy cie la. Nie mo że i nie po wi -
nien go za stę po wać. Pod sta wa
pro gra mo wa to je dy ny na rzu co ny
do ku ment. Na tej ba zie na uczy -
cie le bu du ją swo je pro gra my na -
ucza nia. Lek cja nie mu si być od -
ra bia niem „pańsz czy zny”. Za chę -
cam ro dzi ców, by na wy wia dów ce
wprost in for mo wa li wy cho waw cę,
że za ję cia z przed mio tu x są nud -
ne. Dla dzie ci nie po wi nien być to
czas tra co ny. Prze cież szko ła jest
dla ucznia a nie uczeń dla szko ły!

– Z tą od wa gą ro dzi ców ró żnie
by wa…

– Wiem. Ty le, że do zmia ny mu -
si na kła niać stro na, któ ra jest nią
za in te re so wa na. Ma my świet nych
na uczy cie li, pro wa dzą cych lek cje
z pa sją. Ich nie mu si my do ni cze -
go na kła niać. Zmia ny po win ni śmy
się do ma gać od tych, któ rzy po pa -
dli w ru ty nę. Niż de mo gra ficz ny
nie jest do brą no wi ną, ale z je go
po wo du szko ły bę dą co raz bar -
dziej ry wa li zo wa ły o uczniów. To
do bry mo ment na pod nie sie nie
wy ma gań. Szko ła w XXI wie ku
po win na prze ka zy wać wie dzę, ale
też uczyć pra cy w gru pie, za chę cać

do po dej mo wa nia ry zy ka, uczyć
wy cią ga nia wnio sków z po ra żek.

– To szko ła ma rzeń. Tym cza -
sem dzie ci py ta ją dla cze go na -
uczy cie le – ni czym w XIX wie ku
– sto su ją od po wie dzial ność zbio -
ro wą cho ciaż roz ra biał je den czy
kil ko ro uczniów?

– Znam szko ły, któ re już te ma -
rze nia speł nia ją. W do dat ku – je -
śli nie wiesz do kąd chcesz dojść,
to praw do po dob nie tam nie doj -
dziesz. Tak więc do brze wie dzieć
do cze go się dą ży.

Oczy wi ście, od po wie dzial ność
po wi nien po no sić ten, któ ry na roz -
ra biał. Na pew no na uczy cie le po -
trze bu ją wspar cia, szcze gól nie kie -
dy nie ra dzą so bie z sy tu acja mi
prze mo co wy mi. Ma ją peł ne pra wo
ocze ki wać po mo cy, bo nikt ich te -
go wcze śniej nie na uczył. Je śli czy -
ta ten tekst na uczy ciel lub ro dzic,
któ ry z ta ką sy tu acją się wła śnie
mie rzy, za chę cam do sko rzy sta nia
z na szej in fo li nii. Pro wa dzi ją dla
MEN fun da cja „Dzie ci ni czy je”.

– A ko re pe ty cje? Ko lej na zmo -
ra dzi siej szych ro dzi ców.

– My ślę, że ko re pe ty cji po trze -
bu je je dy nie część dzie ci, któ ra
z nich ko rzy sta. Znam wie le przy -
pad ków wy sy ła nia na pry wat ne
lek cje „na wszel ki wy pa dek”.
Z gó ry za kła da my, że szko ła nie
da ra dy. Za sta nów my się, czy
dziec ko na pew no ta kie go wspar -
cia po trze bu je. Mo że ma my zbyt

ma łą wia rę w je go mo żli wo ści?
Je śli do dat ko we wspar cie jest po -
trzeb ne, za py taj my naj pierw, co
mo że ofe ro wać szko ła. Je śli oka -
zu je się, że więk szość kla sy ko rzy -
sta z pry wat nych, płat nych ko re -
pe ty cji, to – po pierw sze – szko ła
po win na trak to wać ten fakt ja ko
swo ją po ra żkę, po dru gie dy rek -
tor mu si po wa żnie przyj rzeć się
pra cy na uczy cie la te go przed mio -
tu. Oczy wi ście ka żdy z nas mo że
mieć pro blem z ja kąś par tią ma -
te ria łu, ale je śli wszy scy ma my ten
sam pro blem, to zna czy, że na -
uczy ciel po peł nia błąd w ucze niu.
Za chę cam do te go, by otwar cie
roz ma wiać ze szko łą o pro ble -
mach. To nie jest ła twe, ale ina -
czej wszy scy uczest ni czy my w grze
po zo rów, na rze ka my i pła ci my.

– Jest pa ni pew na, że szko ła
cze ka na ro dzi ców? Że jest go to -
wa na roz mo wy? Bę dzie na sta -
wio na na współ pra cę?

– Ró żnie z tym by wa. Nie mam
jed nak wąt pli wo ści, że dzi siej sza
edu ka cja ma co naj mniej trzech
part ne rów: uczniów, na uczy cie li
i ro dzi ców. Do szko ły nie cho dzi
prze cież tyl ko mózg dziec ka.

Cho dzi ca łe dziec ko, z wła sny mi
do świad cze nia mi, emo cja mi, pro -
ble ma mi. Ro dzic mo że być dla
na uczy cie la wiel kim wspar ciem.
W dru gą stro nę też wspar cie się
przy da. Na uczy ciel ob ser wu je
dziec ko w sy tu acjach, do któ rych
ro dzic nie ma do stę pu – gru py ró -
wie śni czej. Tym cza sem na uczy cie -
le mó wią: z ro dzi ca mi nie jest ła -
two. Ich jest dwu dzie stu, ja je -
stem je den. Ro dzi ce za to ocze -
ku ją, że to na uczy ciel bę dzie ini -
cja to rem kon tak tów: to on jest
sze fem na te re nie szko ły. Jed na
i dru ga gru pa de kla ru je chęć
współ pra cy. War to spró bo wać.

– Mo że to bę dzie ła twiej osią -
gnąć niż wy go nić nu dę z lek cji?

– Kto wie? Na uczy cie lom chcę
de dy ko wać pe wien cy tat. Otóż ge -

nial ny fi zyk Ri chard Feyn man dał
kie dyś do brą ra dę swo im ko le gom
na ukow com: je śli nie je steś w sta -
nie wy tłu ma czyć za gad nie nia swo -
jej bab ci, to praw do po dob nie sam
te go nie ro zu miesz. Trzy mam kciu -
ki, by na si na uczy cie le by li mi strza -
mi w ob ja śnia niu uczniom świa ta.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Rozm. oko

Lekcja nie musi być odrabianiem „pańszczyzny”

Szkoła w XXI wieku powinna przekazywać wiedzę, ale też uczyć
pracy w grupie, zachęcać do podejmowania ryzyka, uczyć

wyciągania wniosków z porażek

Niż de mo gra ficz ny nie jest do brą no wi ną, ale z je go po wo du
szko ły bę dą co raz bar dziej ry wa li zo wa ły o uczniów. To do bry

mo ment na pod nie sie nie wy ma gań

źródło zdjęć: m
en.gov.pl



Po otwar ciu prze bu do wa ne go
mo stu Gro ta -Ro wec kie go i Tra sy
Ar mii Kra jo wej me dia wciąż do -
no szą głów nie o tym, jak szyb ko
i spraw nie mo żna te raz prze je -
chać na le wy brzeg Wi sły au to bu -
sem al bo sa mo cho dem z Bród na,
Bia ło łę ki czy Ma rek. Tra sa S8 sta -
no wi te raz pół noc no -za chod nią
ob wod ni cę War sza wy z praw dzi -
we go zda rze nia, ale z punk tu wi -
dze nia miesz kań ców osie dla Ru -
da spra wa jest znacz nie bar dziej
skom pli ko wa na.

Ma ry mont, wraz z blo ko wi ska -
mi Ru da i Po tok, sta no wił jed ną
struk tu rę, któ ra w la tach 90-tych
zo sta ła bru tal nie roz cię ta przez
Tra sę Ar mii Kra jo wej, czy li
– z punk tu wi dze nia ko goś miesz -
ka ją ce go obok – pas spa lin i ha ła -
su. Te raz do szedł jesz cze trze ci
czyn nik w po sta ci ol brzy mich tu -
ne li aku stycz nych. Wy glą da ją one
zna ko mi cie i wy ci sza ją ha łas tra sy
do ci che go szu mu, ale spa ce ru jąc
po par ku Har cer skiej Pocz ty Po -
lo wej ma się wra że nie, że szkla -

no -sta lo we tu by sta no wią nie -
prze kra czal ną gra ni cę. To, co jest
za ni mi, to te raz in ny świat.

Ha łas czy ci sza?
Miesz kań cy Ru dy ma ją słusz ne

pre ten sje do pro jek tan tów tra sy,
że tu ne le aku stycz ne nie zo sta ły
do pro wa dzo ne do sa me go wia -
duk tu ul. Mic kie wi cza. W wy ni ku
oszczęd no ści po wsta ła lu ka, przez
któ rą ha łas ucie ka i nie sie się ku
gó rze, pro sto do okien oko licz -
nych wie żow ców. Być mo że

w przy szło ści bę dzie mo żli wość
za ła ta nia wy rwy, ale przez kil ka
naj bli ższych lat tra sa jest na gwa -
ran cji i nie mo żna do ko nać ko lej -
nej prze bu do wy.

Zu peł nie in ny kli mat pa nu je
obok ko ścio ła św. Ra fa ła i Al ber -
ta. Gdy pi sa li śmy o tym miej scu
w kwiet niu, by ło to je zio ro bło ta,
z któ re go ster cza ły no wiut kie la -
tar nie. Dziś jest tam za dba ny
traw nik, no wy chod nik i dro ga ro -
we ro wa. Wzdłuż tu ne li aku stycz -
nych ro sną już ta kże no we drze wa

i krze wy, obok – w miej scu kład ki
– po wsta ło przej ście na stro nę żo -
li bor ską, z któ re go wy raź nie wi -
dać prze je żdża ją ce do łem po jaz -
dy. Z te go miej sca kon struk cje

wy ci sza ją ce tra sę wy glą da ją na -
praw dę nie zwy kle. 10–20 lat te mu
wi dy wa ło się ta kie tyl ko pod czas
wy jaz dów na za chód Eu ro py al bo
na Di sco ve ry. Jak oni to zbu do -
wa li?

Do mi nik Ga dom ski
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Piękna obwodnica przez środek osiedla
� Po oddaniu do użytku trasy S8 osiedle Ruda stało się przedmieściem. Zza tuneli akustycznych nie widać Warszawy.

Mieszkańcy
Rudy mają słuszne
pretensje
do projektantów trasy, że
tunele akustyczne nie
zostały doprowadzone
do samego wiaduktu
ul. Mickiewicza. W wyniku
oszczędności powstała
luka, przez którą hałas
ucieka i niesie się ku
górze, prosto do okien
okolicznych wieżowców.





W lip cu in for mo wa li śmy, że
jed na z dwóch naj po pu lar niej -
szych w War sza wie tras, po ko ny -
wa nych re gu lar nie przez ro we ry
pu blicz ne, jest tra sa łą czą ca przy -
sta nek tram wa jo wy na ro gu Ma ry -
monc kiej i De waj tis z kam pu sem
Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go. In ne wy po ży czal -
nie Ve tu ri lo na Bie la nach są z ty -

łu, ale sys tem cie szy się – jak w ca -
łym mie ście – ro sną cą po pu lar no -
ścią. Umo wa z obec nym ope ra to -
rem koń czy się w ro ku 2016, ko -
lej na bę dzie obej mo wać więk szą
licz bę wy po ży czal ni. Za rząd Dróg
Miej skich chciał by przede wszyst -
kim za gę ścić sieć, tak by ro we ry
pu blicz ne jesz cze le piej uzu peł -
nia ły ko mu ni ka cję miej ską.

Na ra zie miesz kań cy Bie lan zgło -
si li nie wie le pro po zy cji: pl. Kon fe -
de ra cji, skrzy żo wa nie al. Rey mon ta
i Bro niew skie go, pę tlę Pia ski, dwie
lo ka li za cje na osie dlu Ru da i trzy
w par ku Kę pa Po toc ka. Pro po zy cje
lo ka li za cji mo żna zgła szać do 13
paź dzier ni ka na stro nie otwar ty -
plan.org/ve tu ri lo/bie la ny -i -zo li borz/.

Do mi nik Ga dom ski
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Rowery można wypożyczać m.in. przy stacji metra Młociny

Nowe stacje Veturilo – gdzie i kiedy?
� W 2017 roku na Bielanach przybędzie wypożyczalni rowerów publicznych. O ich
lokalizacji będą współdecydować mieszkańcy.



Pa cjen to wi po świę ca oko ło pół
go dzi ny – w tym cza sie roz po zna je
scho rze nie i po dej mu je z nim wal kę.

Od sta nu pa cjen ta za le ży, czy bę dzie
to uzdra wia nie du cho we, ma gne ty -
za cja or ga nów czy bez kr wa wa ope -

ra cja na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra wić,
że ustą pią wie lo let nie na wet scho -
rze nia zwią za ne z no wo two ra mi,
prze ro stem pro sta ty, za pa le niem
sta wów i reu ma ty zmem, bó lach krę -
go słu pa, cho ro ba mi ukła du ner wo -
we go czy pro ble mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Tar gów ku, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien nie
w godz. 9.00–19.00 pod nu me ra -
mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li pin -
skieuz dro wie nia.pl.

– Wi no i po tra wy to naj lep si
to wa rzy sze.

– A cza sem naj więk si wro go -
wie.

– Dla cze go do bie ra nie wi na
do je dze nia przy spa rza kło po -
tów?

– Zda rza się, że po peł nia my
błę dy, np. trak tu je my sło ność
po traw ja ko ce chę prze zro czy -
stą, pod czas gdy po tra fi ona
znie kształ cić smak wi na, ni we lu -
jąc je go owo co wość, wy su wa jąc

na pierw szy plan gorz kie garb ni -
ki i pod kre śla jąc al ko hol.

– Jak za tem spraw dzić, jak
da na po tra wa kom po nu je się
z trun kiem?

– Je dy nym spo so bem jest
oczy wi ście de gu sta cja. Mo że my
prze pro wa dzić pro sty eks pe ry -
ment. Wy bierz my czte ry wi na:
bia łe, czer wo ne, mu su ją ce
i słod kie oraz osiem okre ślo nych
skład ni ków.

– Ja kich?

– Na po cząt ku mu szę wspo -
mnieć, że ka żdy z nas mo że wy -
czuć set ki, je śli nie ty sią ce za pa -
chów, na to miast tyl ko kil ka sma -
ków: słod ki, kwa śny, sło ny, gorz -
ki, tłusz czo wy oraz uma mi.

– Uma mi? Cóż to ta kie go?
– Tzw. szó sty smak. Mo żna go

zna leźć nie tyl ko w cie szą cym się
złą sła wą glu ta mi nia nie so du, ale
rów nież w so sie so jo wym, wo do -
ro stach, po mi do rach, szpi na ku
i mię sie.

– Po wróć my do skład ni ków.
– Wy bierz my so lo ne chip sy,

kwa śną sa łat kę z octem win nym,
gorz kie orze chy wło skie, tłu sty
ser brie, słod ką kon fi tu rę bądź
ga la ret kę oraz za wie ra ją ce go
uma mi ste ka. Do dat ko wo przy -
dat ne bę dą dwa so sy: kre mo wy,
np. ber neń ski oraz pi kant ny. Te -
stu jąc ko lej ne po łą cze nia okre -
śli my, któ re naj le piej nam pa su -
ją.

– Ró żne sma ki ina czej współ -
gra ją z wi na mi?

– Otóż to. We źmy np. po łą -
cze nie brie z czer wo nym wi nem.

– Wy da je się to kla sycz na
kom bi na cja.

– Ser spłasz cza smak „po pra -
wia jąc” nie zbyt atrak cyj ne wi na.

– O czym na le ży pa mię tać?
– Ka żdy z nas mo że mieć tro -

chę in ne od czu cia. Przy kła do wo
kwa śny vi ne gret mo że „za bić”
smak wi na, dla in nych de gu sta to -

rów wi no mo że po wo do wać lek -
ką po pra wę trun ku, spra wić, że
bę dzie nie co słod sze w sma ku.

– Fa scy nu ją ce.
– Ta ka de gu sta cja mo że za in -

spi ru je en tu zja stów wi na do wła -
snych eks pe ry men tów. Zna mie -
ni te pa ry wy stę pu ją wte dy, gdy
obie skła do we wi no i po tra wa
w po łą cze niu spra wia ją, że
w ustach od kry wa my coś lep sze -
go, niż gdy pró bu je my tych kom -
po nen tów osob no.

– Naj bar dziej za ska ku ją ce po -
łą cze nie?

– Nie za prze czal nie kle isty, ser
z nie bie ską ple śnią, o nie zwy kle
wy ra zi stym aro ma cie, np. Stil -
ton, i Por to Vin ta ge.

– Nie brzmi za chę ca ją co.
– Fak tycz nie, wy da je się to nie co

dziw ne, ale za pew niam, że dzia ła.
– Jak?
– Po umiesz cze niu obu skład -

ni ków w ustach oka zu je się, że
por to sta je się mniej słod kie,
a ser prze sta je – mó wiąc ko lo -
kwial nie – cuch nąć. Krót ko mó -
wiąc – oba ele men ty po łą cze nia
neu tra li zu ją się wza jem nie i sma -
ku ją jak wi śnie w śmie ta nie.

SPECJAŁY I WINO � ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIA
� Roz mo wa z Pio trem Kraj czyń skm, pro wa dzą cym Wi niar nię Żo li borz przy ul. Żół kow skich 4.

Tłustsze potrawy z zawiesistymi sosami warto
połączyć z winem o bogatszych taninach

– „Oczyszczą” one podniebienie. Inna propozycja
to biały trunek z orzeźwiającą świeżością, np.

Sauvignon Blanc – może on spróbować
przeciwstawić się treściwemu daniu

Gdy mamy wątpliwości, możemy posiłkować się
łączeniem miejscowych potraw i takichże win,
np. penne z sosem arrabiata z włoskim Chianti
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źródło: w
w

w.zlotydukat.pl

Na Targówku przyjmuje uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego i Technicznego Triniville Central
College, Inc. w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi sprawić, by
organizm zaczął pracować lepiej.

To ze spół, jak sam się okre śla, dwor sko -po dwó rzo wy, gra ją cy kla sycz -
ne bal la dy war szaw skie w zu peł nie no wy spo sób. Tym ra zem wy stą pi
z pro gra mem „Krwa we bal la dy” – to pie śni z lek ka ma ka brycz ne, nie -
rzad ko mrocz ne i ta jem ni cze, na der zaś czę sto cha rak te ry zu ją ce się du -
żą daw ką czar ne go hu mo ru.

Bi le ty 20 zł. Przed sprze daż od 12 paź dzier ni ka. Ka sa BOK czyn na: pon,
śr, czw, pt 16.00–19.00, wt 10.00–13.00.

18 paź dzier ni ka (nie dzie la), godz. 18.00 – Bie lań ski Ośro dek Kul tu -
ry, Gol do nie go 1.

(red)

Krwawe ballady na Bielanach
� W ramach cyklu „Folk w mieście” na Bielanach
wystąpi Justyna Jary z zespołem PompaDur.

źródło: pom
padur.pl

Przed sta wie nie w ra mach cy klu
„Dwie go dzi ny dla ro dzi ny” opo -
wia da o hi gie nie i za baw nych pe ry -
pe tiach Bru da ska, któ ry tak bar dzo
nie lu bił się myć, że po sta no wił
uciec z do mu. Na mó wi ła go do te go
przy pad kiem na po tka na mu cha…

11 paź dzier ni ka, godz. 12.30,
bi le ty 10 zł.

Przed sprze daż od 5 paź dzier ni ka.
Ka sa BOK czyn na: pon., śr., czw.,
pt. 16.00–19.00, wt. 10.00–13.00.

Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry,
Gol do nie go 1. (red)

Dwie godziny dla brudasków
� 11 października Teatr Złoty Dukat pokaże spektakl
„O Brudasku Oberwasku”.

źródło: http://w
w

w.thew
orldw

idew
ine.com

źródło: http://inasouthernkitchen.com

Warszawa, ul. Żółkowskich 4,
tel. 798 877 356
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Do tej po ry by ło tak, że przy ła -
pa ny ga po wicz do sta wał dru czek,

któ ry na stęp nie trze ba by ło opła -
cić na po czcie czy w ban ku. Mo -

żna też by ło wy cią gnąć port fel
i za pła cić ga po we go tów ką – jed -
nak w sy tu acji, gdy co raz wię cej
osób uży wa „pla sti ku” ZTM te -
stu je no wy sys tem, po zwa la ją cy
na bez go tów ko we opła ty.

Ka ra za brak bi le tu to obec -
nie 266 zło tych. Opła co na
na miej scu – bli sko 160 zło tych.
Nie są to ma łe pie nią dze i nie ka -
żdy mu si przy so bie ta kie su my
po sia dać. Stąd de cy zja ZTM o wy -
po sa że niu kon tro le rów w ter mi -
na le. Jest ich obec nie sto, zo sta ły
przez prze woź ni ka wy po ży czo ne
i bę dą pra co wać do koń ca ro ku.
We dług pierw szych in for ma cji
– sys tem się spraw dza: pierw sze go
dnia dzia ła nia (7 wrze śnia) za pła -
co no w ten spo sób osiem man da -
tów, trzy ty go dnie póź niej w cią gu
jed ne go dnia – 168.

(wt)

Gapowicze mogą płacić kartą
� Miesiąc temu Zarząd Transportu Miejskiego
wprowadził możliwość zapłaty kary za jazdę bez biletu
u kontrolera za pomocą kart bankowych.
Na wyposażeniu kontrolerów jest sto terminali.

Przy go to wał pro fe sjo nal ną cie -
plar nię z peł ną in sta la cją – wen ty la -
cja, ogrze wa nie – i za czął upra wę.
Sęk w tym, że za miast ma je ran ku czy
in nej uspo ka ja ją cej me li sy ho do wał
ro śli ny bę dą ce „na in dek sie”. Zdzi -
wił się jed nak bar dzo, gdy do drzwi
za pu ka li kry mi nal ni, któ rzy zo sta li
po in for mo wa ni – naj praw do po dob -
niej przez są sia dów – że w blo ku
ktoś mo że ho do wać ma ri hu anę.

Oka za ło się szyb ko, że kil ka na -
ście krzacz ków to nie wszyst ko
– w miesz ka niu 24-lat ka zna le zio -
no 800 gra mów me ta fe dro nu, słu -
żą ce go do pro duk cji do pa la czy.

Ja kub W. Tra fił do aresz tu.
Gro zi mu do ośmiu lat wię zie nia.
TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji po li cji

Założył hodowlę marihuany, wpadł przez sąsiadów
� Jak się za coś brać, to po całości – pomyślał Jakub W. na Bielanach i zaczął
uprawiać roślinki.

Zamiast majeranku czy uspokajającej melisy hodował marihuanę
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LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 53 mkw 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Zamienię 1 lub 2 kawalerki komunalne 25 m2

i 26 m2 (Bielany) na 1 większe mieszkanie min.
3 pokoje na Bielanach lub Żoliborzu (może być
zadłużone lub do remontu). Rozważę każdą
propozycję. tel. 501-876-686

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

NAUKA
·Angielski 602-497-977

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Mycie pomników 533-015-899
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

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

·Psycholog dziecięcy 883-938-087
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty. Kompleksowo i profesjonalnie!
514-062-446
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·AAAUsługi Brukarskie KOMPLEKSOWO!!!
Dogodne terminy! Z materiałem lub bez. Tel.
604-522-602
·Cyklinowanie bez pyłu, lakier, naprawy,
malowanie mieszkań. Jacek 506-778-607

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772

FINANSE

Biuro rachunkowe Rabacik sp. z o.o.
poprowadzi każdą księgowość oraz kadry

i płace za 50% ceny rynkowej. tel.
535-003-603

EEXXPPRREESSOOWWAA  PPOOŻŻYYCCZZKKAA!!!!!!  DDOO  DDOOMMUU!!!!  BBEEZZ  BBIIKK!!!!
TTEELL..  779944--994400--  885544

WWWWWW..GGOOTTOOWWKKAADDOOMMOOWWKKAA..PPLL

·Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę 668-681- 933
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
nieruchomości oraz w prawie rodzinnym
i cywilnym z powodzeniem prowadzi sprawy
o zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
o ustanowienie służebności, o rozwód, separację,
alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku,
sprawy spadkowe. Zapisy telefoniczne od
poniedziałku do piątku pod numerem telefonu
502-250-650

DAM PRACĘ
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Firma sprzątająca szuka osób do sprzątania
sklepu odzieżowego w Auchaun Łomianki. Praca
w godzinach porannych 7:0--9:00. Tel.
799-015-320
·Firma zatrudni pracowników ochrony, mile
widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
Tel. 22 890-03-94
·Pracowników do ochrony Osiedli
Mieszkaniowych w Warszawie tel.
601-586-387

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

RÓŻNE
·Drewno opałowe: grab, dąb, brzoza 602-713-190
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·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 WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy,
baki, koła, kosze itd 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl

Zatrudnimy 
handlowców do

sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-417
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014



Tam wła śnie na chod ni ku za -
par ko wa no sa mo chód. Wła ści ciel
skle pu, przed któ rym sta nę ło au -

to, zwró cił kie row cy uwa gę, by nie
blo ko wał przej ścia. Gdy to nie
po skut ko wa ło raz i dru gi – pod jął

in ter wen cję bez po śred nią. Za -
miast pro sić po raz trze ci, wró cił
do za par ko wa ne go sa mo cho du
z sie kie rą, któ rą łup nął za wa li dro -
gę w dach.

Wła ści ciel sa mo cho du we zwał
po li cję, a ta za bra ła in ter wen ta
na ko men dę, gdzie trosz czą cy się
o prze strze ga nie prze pi sów 56-la -
tek przy znał się do uszko dze nia
mie nia i do bro wol nie pod dał ka rze.

Abs tra hu jąc od spo so bu zwra -
ca nia uwa gi – Fu lik jest pe wien,
że ten aku rat kie row ca dłu go
jesz cze na chod ni kach par ko wać
nie bę dzie…

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji
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Z siekierą w ręce uczył parkowania
� Nie blokuj chodników! Bo później możesz mieć same kłopoty. Jeszcze łatwiej
zapamiętać tę prośbę wiedząc, co zdarzyło się na Wrzecionie…

Do re dak cji co rusz te le fo nu ją
miesz kań cy ulic Ma ry monc kiej,
Wrze cio no i Do ryc kiej. Ska rżą się
na nie mi ło sier ny smród. – To jest
po pro stu nie do wy trzy ma nia.
Wró ci łem z pra cy, usia dłem z ro -
dzi ną do obia du, a tu jak nie
buch nął smród szam ba – ska rży
się miesz ka niec blo ku przy Ma ry -
monc kiej 155. A je go są siad ka
z bu dyn ku obok do da je, że wstyd
za pro sić go ści. – Umó wi łam się
z ko le żan ka mi na her ba tę i cia sto
– mó wi pa ni Ire na. – Ale jak tyl ko

ten smród się po ja wił, za dzwo ni -
łam do ko le ża nek i od wo ła łam
ich wi zy tę. Woń szam ba spo wi ja
oko li cę, nie da się wy trzy mać
– do da je.

Oka zu je się, że to już ko niec
ge hen ny miesz kań ców Wrze cio -
na. – Pod czas pro wa dze nia ro bót
zwią za nych z od bu do wą jezd ni
uli cy Ma ry monc kiej wy ko naw ca
pro wa dził wy mia nę wła zów, wpu -
stów desz czo wych oraz kra tek
wen ty la cyj nych ko lek to ra Bu ra -
kow skie go, co mo gło być przy czy -

ną emi sji nie przy jem nych za pa -
chów w re jo nie pro wa dze nia in -
we sty cji – mó wi Ma rze na Wo je -
wódz ka z biu ra pra so we go Miej -
skie go Przed się bior stwa Wo do -
cią gów i Ka na li za cji. – W ce lu
zmi ni ma li zo wa nia ucią żli wo ści,
wy ko naw ca zo stał zo bo wią za ny
do sto so wa nia spe cja li stycz nych
środ ków neu tra li zu ją cych odo ry,
któ rych obec nie uży wa pod czas
pro wa dzo nych ro bót – za pew nia
rzecz nicz ka.

Prze my sław Bur kie wicz

Interwencja

Wrzeciono cuchnie szambem
� Na osiedlu Wrzeciono śmierdzi, jakby szambiarka rozlała swoją zawartość
na podwórku! – skarżą się nasi Czytelnicy. To efekt prowadzonych robót na Marymonckiej.




