
Liceum i gimnazjum im. Wojcie-
cha Górskiego przy ul. Tołstoja dys-
ponuje ogromnym, ale w większo-
ści niewykorzystywanym terenem.
Dwa niewielkie boiska to zdecydo-
wanie zbyt mało jak na potrzeby
tak dużego zespołu szkół, więc oko-
liczni okoliczni mieszkańcy od lat
apelowali do samorządu o budowę
porządnego „orlika”. Zarząd dziel-
nicy chce jednak wykroić część te-
renu i zbudować na nim żłobek.
Stanąłby na rogu działki przy Toł-
stoja kosztem kilkunastu drzew,
w tym dorodnego dębu.

– Nie jesteśmy przeciwko bu-
dowie żłobka, ale wolelibyśmy,
żeby powstał od ulicy Szekspira
– mówi Zbigniew Morawski z sa-
morządu mieszkańców Wawrzy-
szewa – Budowa w planowanym
miejscu grozi wycięciem ładnych
drzew i zakorkowaniem Tołstoja
przez samochody rodziców. Dzi-
wię się też, że przez tyle lat nie
było pieniędzy na boisko, ale są
na żłobek.

– W ciągu najbliższych paru dni
pochylimy się nad możliwością al-
ternatywnej organizacji ruchu
w rejonie żłobka, naniesiemy
zmiany na planie i przedstawimy

je – powiedział wiceburmistrz Ar-
tur Wołczacki.

Żłobek ma zostać przesunięty
względem pierwotnego planu tak,
by ocalić jak najwięcej drzew
na czele z dębem. Zarząd zapo-

wiada także, że teren wokół pla-
cówki będzie częściowo otwarty
i dostępny dla mieszkańców, przy-
będzie także 25 miejsc parkingo-
wych, z których część będzie ogól-
nodostępna.

– Chcemy zbudować żłobek,
który nie będzie budzić kontrower-
sji wśród okolicznych mieszkań-
ców, ale jednocześnie bardzo się
spieszymy – mówi wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. – Mamy
w dzielnicy zdecydowanie za mało
żłobków, w kolejce po miejsce cze-
ka kilkaset dzieci. Wawrzyszew nie
ma ani jednego takiej placówki,
więc potrzeba jest paląca. Chcieli-
byśmy otworzyć ten żłobek pod ko-
niec roku, ale prawdopodobnie
bardziej realny jest rok 2017.

A co z boiskiem dla liceum
i gimnazjum?

– W przyszłym roku poczynimy
starania o zwiększenie budżetu
na inwestycje na Wawrzyszewie
– zapowiada Wołczacki.

(dg)
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Chcemy
zbudować żłobek, który
nie będzie budzić
kontrowersji wśród
okolicznych mieszkańców,
ale jednocześnie bardzo
się spieszymy – mówi
wiceburmistrz Grzegorz
Pietruczuk. – Mamy
w dzielnicy zdecydowanie
za mało żłobków,
w kolejce po miejsce
czeka kilkaset dzieci.

Nowy żłobek na Wawrzyszewie
� Żłobek czy boisko? Budynek czy drzewa? Nowa inwestycja budzi spore
kontrowersje.

Żłobek
stanąłby na
rogu działki

przy
Tołstoja
kosztem

kilkunastu
drzew



Nie ukrywam, że rugby – obok
hokeja na lodzie – to mój ulubiony
sport. Wyświechtane i może niezbyt
zabawne powiedzonko, że to gra
dla chuliganów, w którą grają dżen-
telmeni (czyli zupełnie odwrotnie
niż w piłkę nożną) wcale nie jest
do końca pustym bon motem. Bo
w rugby naprawdę gra się po dżen-
telmeńsku, sędziuje po dżentelmeń-
sku i kibicuje po dżentelmeńsku. Tu
nikt nie symuluje fauli, kontuzji, nie
nurkuje, żeby nabrać sędziego. Dla-
czego? Bo to zwyczajnie nie wypa-
da. Można by się co najwyżej nara-
zić na ośmieszenie, a sędzia na pew-
nym poziomie rozgrywek i tak mo-
że poprosić o powtórkę wideo, więc
wstyd byłby jeszcze większy. Nie ma
też tradycji „kibolstwa”, które od-
strasza od wielu polskich stadionów
piłkarskich. Przyjemnie popatrzeć,
jak kibice rywalizujących zespołów
siadają obok siebie, wspólnie do-
pingują, popijając piwo, a po meczu
wygrani pocieszają przegranych sta-
wiając parę głębszych w jakiejś
knajpce nieopodal stadionu. Trochę
upraszczam, ale świat rugby jest na-
prawdę specyficzny. I to nie tylko
w Pucharze Sześciu Narodów, ale
i na przykład na Marymonckiej
w Warszawie. A to miejsce w histo-
rii polskiego rugby szczególne.

Legenda AZS AWF
W Polsce historia rugby rozpo-

częła się po I wojnie światowej,

gdy sport ten przywieźli do Polscy
repatrianci i przedstawiciele fran-
cuskiej misji wojskowej. Chcieli
u nas spopularyzować dziwną
w grę, w której ręką podaje się
wyłącznie do tyłu, kopie do przo-
du, a punkty zdobywa kopiąc pił-
kę nad poprzeczką. Wiosną 1921
roku Louis Amblard, dyrektor
szkoły języków obcych założył
Związek Sportowy Orzeł Biały,
pierwszy klub rugby w Polsce.

Długo jednak rugby było u nas
sportem kompletnie marginal-
nym. Dopiero w 1957 roku grupa
zapaleńców utworzyła Polski
Związek Rugby i zorganizowała
rozgrywki o tytuł mistrza kraju.
Pierwszym mistrzem został zaś
warszawski AZS AWF. Przez dłu-
gie lata, aż do czasów nie tak
dawnych, gdy stolicą rugby zosta-
ło Trójmiasto, rugbiści w bia-
ło-zielonych barwach pozostawali
w czołówce rodzimych klubów.

AZS w swojej historii 16 razy był
mistrzem Polski, 9 razy wywalczył
wicemistrzostwo, a brązowe meda-
le zdobywał 10 razy. Do dziś klub
na krajowym podwórku jest rekor-
dzistą wszech czasów pod tym
względem. Do tego trzeba dodać
dziewięć tytułów mistrzowskich
w siedmioosobowej odmianie rug-
by, która zdobywa na świecie coraz
większą popularność, a od tego ro-
ku będzie dyscypliną olimpijską.
Ostatni raz AZS zdobył mistrzo-

stwo w 2008 roku i był to ostatni
sukces bielańskich rugbistów.

Drużyna popadała w coraz
większe kłopoty organizacyjne.
Na rugby na Bielanach zabrakło
po prostu pieniędzy. W czerw-
cu 2013 roku biało-zieloni roze-
grali swój ostatni mecz w ekstrali-
dze przegrywając z Orkanem So-
chaczew. W kolejnym sezonie nie
przystąpili już do rozgrywek, a za-
wodnicy rozeszli się po innych klu-
bach warszawskich. Część trafiła
do odradzającej się z kryzysu Skry,

część do powstałej sekcji Legii, po-
zostali wzmocnili inną stołeczną
drużynę założoną przez Francu-
zów – Frogs. Wszystkie warszaw-
skie drużyny skorzystały na trans-
ferach zawodników doświadczo-
nych i znakomicie wyszkolonych,
rozpadły się też drużyny juniorskie

Wydawało się, że to koniec rug-
by na Bielanach. Boisko na Mary-
monckiej 34 przejęła Legia. Środo-
wisko ze smutkiem obwieściło po-
grzeb AZS AWF. Przedwcześnie.

Powrót do życia i rywalizacji
Po dwóch latach niebytu klub

odradza się niczym feniks z popio-
łów. Powrócił do rywalizacji w li-
dze. Gra w II lidze (trzeci stopień
rozgrywek). Po jesieni zajmuje
trzecie miejsce w swojej grupie,
ale ma tyle samo punktów, co in-
ny stołeczny zespół Frogs.

Na odbywające się dwa razy w ty-
godniu treningi przychodzą zarów-
no 16-letni chłopcy jak i tacy za-
wodnicy jak Wojciech Szonecki. To
chodząca legenda. Ma dziś 58 lat
i jest najstarszym ligowym zawodni-
kiem w Polsce. Do drużyny AZS

AWF Warszawa trafił w 1977 roku.
W tym klubie zdobył siedmiokrot-
nie mistrzostwo Polski. Później grał
w innych drużynach, a obecnie po-
nownie jest w AZS AWF Warsza-
wa. 19 marca w meczu AZS z Rug-
by Wrocław rozegra tysięczny mecz
w lidze. Z tej okazji popularnemu
„Szonkowi” zorganizowano benefis
– mecz jego przyjaciół z AZS.
Po meczu zaś tradycyjnie odbędzie
się „trzecia połowa”. Wyjątkowo
nie w pubie, ale na stadionie Polo-
nii, gdzie reprezentacja Polski
zmierzy się z Belgią.

Reorganizacja w AZS trwa.
Klub organizuje zajęcia dla dzie-
ci, prowadzi nabór do sekcji ju-
niorskich. Dobrze w rozgrywkach
drużyn siedmioosobowych radzą
sobie dziewczyny. Cel jest jeden
– odbudowa potęgi warszawskiej
legendy AZS. Inaczej niż w piłce
nożnej w odbudowie pomagają
inne stołeczne kluby. Bo kochać
rugby znaczy pomagać innym,
którzy je kochają. Miejmy nadzie-
ję, że wspólnie uda się odrodzić
rugby na Bielanach.

(wk)

Odrodzenie rugby na Bielanach. Powrót potęgi warszawskiej legendy?
� W tym roku mija 60 lat odkąd utworzona została sekcja rugby AZS AWF Warszawa. Z tej okazji krótka notka o wspaniałej historii i nie tak już
różowym dniu dzisiejszym bielańskich rugbistów.

Falco Fani śledzą gniazdujące
na Bielanach sokoły, fotografują
je, opisują trasy ich lotów, dbają
o wykluwające się młode, dzielą
się spostrzeżeniami w internecie.
Każdy sokół, który gniazduje
na Bielanach, ma swoje imię, co
roku ogłaszane są konkursy
na imiona świeżo wyklutych mło-
dych. Wszystkie ptaki są obrącz-
kowane. Właściwie codziennie
pojawiają się nowe wpisy z obser-
wacji tras ich przelotów. Zaniepo-
kojenie budzi każda niepokojąca
informacja o stanie zdrowia.
A sokoły Bielany lubią i jest co
podglądać.

Najsłynniejszą i chętnie obser-
wowaną bielańską parą sokołów
są Franek i Leśna. Gniazdowali
na balkonie jednego z wieżowców.
Franek został wyhodowany
w 2008 roku przez Grzegorza Dzi-
ka, sokolnika pracującego na lot-
nisku Okęcie. Wypuszczony
w 2008 w Józefowie skierował się
bezpośrednio w kierunku jednego
z ulubionych miejsc sokołów – ko-
mina żerańskiej elektrociepłowni.

W roku 2009 pojawił się
na osiedlu Ruda. Zadomowił się
na Bielanach. W 2014 dołączyła
do niego samica, Leśna. Ma zie-
loną obrączkę. Do Polski trafiła

z Czech w ramach programu rein-
trodukcji sokołów. Wypuszczona
pod Olsztynem przeniosła się
do Warszawy.

W maju ubiegłego roku para
doczekała się wreszcie potom-
stwa. Trzy młode sokoły dostały
wybrane w konkursie imiona
– Argo, Bielan i Adadżna. Zosta-
ły zaobrączkowane. A członkowie
grupy ekscytowali się ich pierw-
szymi wzlotami i upadkami:

– 4:35 startuje Bielan, 6:07 star-
tuje Adadżna, 6:20 Argo.
Do gniazda zostaje włożony Bie-
lan, który wylądował na chodniku
w towarzystwie wron i wtedy od-

latuje Argo. Pierwsze koty za pło-
ty – informowali się miłośnicy so-
kołów. Młode niejednokrotnie
jeszcze były ratowane przez Fal-
con Fanów i odstawiane do gniaz-
da. Bielan został na Bielanach,
Argo przestała się pokazywać,
a Adadżna miała problemy ze
zdrowiem.

Franek już ponad rok zagląda
do gniazda na PKiN. Czy wróci
na dobre na Bielany? – zastanawia-
ją się Falkoni. I wciąż obserwują.
– Jak tylko mam możliwość, to sta-
ram się obserwować sokoły na war-
szawskich miejscach. Po przyjeź-
dzie na miejsce od razu zauważam,

że coś siedzi na bloku nr.6. Wyjmu-
ję lunetę i idę bliżej, to prawdopo-
dobnie Bielan. Siedzi dość długo

i wygląda na objedzonego – pisał
jeden z fanów w styczniu.

Są szczęśliwi, że na Bielanach
te piękne ptaki wciąż są, starają
się im pomagać, zainteresować
innych. Taki bzik. Bardzo pozy-
tywny.

(wk)

Więcej na: www.peregrinus.pl.
Stamtąd też pochodzą zdjęcia.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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. 502-280-720 3reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Franek, Leśna i inne sokoły z Bielan
� Są na Bielanach ludzie, którzy każdą wolną chwilę poświęcają na polowanie na wędrowne sokoły. Polowanie
– rzecz jasna – z aparatem fotograficznym. Najsłynniejszą

i chętnie obserwowaną
bielańską parą sokołów
są Franek i Leśna.
Gniazdowali na balkonie
jednego z wieżowców.
Franek został
wyhodowany w 2008 roku
przez Grzegorza Dzika,
sokolnika pracującego
na lotnisku Okęcie.
Wypuszczony w 2008
w Józefowie skierował się
bezpośrednio w kierunku
jednego z ulubionych
miejsc sokołów
– komina żerańskiej
elektrociepłowni.

Franek Leśna
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A wie o tym spo ro – pro wa dzi
fir mę „Dom Bez Aler gii”, zaj mu -
ją cą się an ty aler gicz nym czysz cze -
niem do mów, miesz kań i przed -
szko li. Trze pa nie dy wa nów jest
naj prost szą i jed no cze śnie nie zwy -
kle sku tecz ną me to dą czysz cze nia.
Dy na micz ne, sil ne ude rze nia trze -
pacz ki spra wia ją, iż pia sek, pył,
kurz i in ne cząst ki są „wy rzu ca ne”
z dy wa nu. Co wię cej ca łe czysz -
cze nie jest cał ko wi cie bez piecz ne
dla za rów no dla dy wa nu jak i do -

mow ni ków bo wiem nie wy ma ga
sto so wa nia żad nych środ ków che -
micz nych. Ty le tyl ko, że nie ka żdy
jest w sta nie sa mo dziel nie wy nieść
i wy trze pać cię żką tka ni nę.

Ja ka jest na to ra da? – Na ryn -
ku do stęp ne są już urzą dze nia po -
zwa la ją ce na bez py ło we wy trze pa -
nie dy wa nu bądź wy kła dzi ny bez
wy no sze nia ich z do mu i prze sta -
wia nia me bli. Ca ły za bieg wy glą -
da z po zo ru jak zwy kłe od ku rza -
nie, tyl ko „więk szym” urzą dze -

niem – mó wi Jo an na Su miń ska.
– To urzą dze nie wy po sa żo ne jest
w spe cjal ną koń ców kę, któ ra ob -
ra ca jąc się z ogrom ną pręd ko ścią
po wo du je drże nie po wie trza i dy -
wa nu, któ re zde cy do wa nie sku -
tecz niej niż zwy kła trze pacz ka wy -
bi ja za le ga ją ce za nie czysz cze nia.
A dzię ki ol brzy miej si le ssą cej
i sku tecz ne mu sys te mo wi fil tra cji
za trzy mu ją ce mu prze szło 99.97%
za nie czysz czeń wszyst kie te cząst -
ki lą du ją w „wor ku -pu łap ce”.

Wa dy? Koszt ta kie go od ku rza -
cza się ga 10 ty się cy zło tych i ma ło
kto mo że so bie po zwo lić na je go
za kup. Ale i tu znaj dzie się spo -
sób – mo żna wy na jąć fa chow ca,
któ ry dys po nu je ta kim sprzę tem.
Za nie wiel ką opła tą (prze cięt ny
dy wan o po wierzch ni 6 me trów

kwa dra to wych – 30 zło tych) wy -
czy ści nam dy wan, oszczę dza jąc
na sze zdro wie i czas.

Dom Bez Aler gii – czysz cze nie 
dy wa nów i ta pi cer ki

518 319 309
www.dom -bez -aler gii.pl
fa ce bo ok.pl/Bez A ler gii

Trzepanie dywanów bez wynoszenia
ich z domu – to już możliwe!
� Jednym z oczywistych znaków nadejścia wiosny było kiedyś osiedlowe trzepanie
dywanów. Trzepaczka pozwalała na porządne oczyszczenie dywanu z piasku, pyłu
i kurzu. Teraz zastępuje ją technologia. – Nie trzeba wynosić dywanu z domu, by
osiągnąć identyczne rezultaty – mówi Joanna Sumińska. – To wymarzone
rozwiązanie, nie tylko dla alergików.
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Plan po trzeb ny jest z pro ste go
wzglę du – by za po biec je go za bu -
do wie. To o ty le mo żli we, że
wciąż nie jest wy ja śnio na osta -
tecz nie kwe stia kil ku dzia łek
w środ ku par ku, do któ rych w ka -
żdej chwi li mo gą zgło sić się spad -
ko bier cy przed wo jen nych wła ści -

cie li te go te re nu, po zba wie ni
grun tu przez de kret na cjo na li za -
cyj ny. Plan mu si za wie rać okre -
śle nie prze zna cze nia te go te re nu
– gdy zo sta nie on za pi sa ny ja ko
re kre acyj ny, wła ści cie le nie bę dą
mo gli tu zbu do wać np. do mu czy
na wet osie dla. Uchwa la nie pla nu

trwa od 2014 ro ku – naj pierw
pro wa dzo ne by ły kon sul ta cje, po -
tem gro ma dze nie do ku men ta cji.
Dziel ni ca bę dzie mo gła „klep nąć”
plan, gdy bę dzie już skom ple to -
wa ny. – Wciąż trwa ją nad nim
pra ce, w po ło wie ubie głe go ro ku
by ły spo tka nia z ze spo ła mi eks -
perc ki mi, gdy bę dzie my mieć
wszyst kie do ku men ty, plan zo sta -
nie wy ło żo ny do wglą du miesz -
kań ców i prze pro wa dzi my kon sul -
ta cje – mó wi wi ce bur mistrz Bie -
lan Grze gorz Pie tru czuk.

A o za le tach par ku nie trze ba
ni ko go prze ko ny wać – tak du ży
te ren, przy do brym za rzą dza niu,
w do brej lo ka li za cji, jest wy ma -
rzo nym miej scem na re kre ację.
Dziel ni ca zresz tą zda je so bie z te -
go spra wę. To wła śnie tu taj or ga -
ni zo wa ne są ple ne ro we kon cer ty
czy wy da rze nia spor to we. To ta -
kże jed no z bar dziej uczęsz cza -
nych miejsc „spa ce ro wych”, bez
wzglę du na wiek spa ce ru ją cych.

Czy to ozna cza, że – po uchwa le -
niu miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia – w par ku zaj dą więk sze

zmia ny? Nie. Dziel ni ca za po wia da,
że cał ko wi cie za cho wa swój cha rak -
ter, na wet je śli wła ści cie le od zy ska ją
swo ją wła sność. Ty le że miesz kań cy
chcie li by, by zmie ni ła się przy naj -
mniej jed na rzecz, bo na wet naj lep -
szy park nie bę dzie przy ja znym
miej scem, je śli bra ku je w nim tak
pro za icz nej rze czy jak… to a le ta.

„To bar dzo nie hi gie nicz ne”
Bez wzglę du na to, czy park ma

cha rak ter czy sto spa ce ro wy czy re -
kre acyj ny – brak to a le ty po wo du je
al bo moc ny dys kom fort al bo nie -
mi le wi dzia ne do dat ki w krzacz -
kach i oko li cach. Park Ol szy na to
wła śnie miej sce, gdzie to a let nie
ma. – Obec nie oso by, któ re mu szą
iść „za po trze bą” al bo ko rzy sta ją
z krza ków i mur ków, al bo pę dzą
do do mu. To nie do pusz czal ne, by
w XXI wie ku coś ta kie go dzia ło
się w jed nym z naj bar dziej am bit -
nych eu ro pej skich miast. Do tych -
cza so wa sy tu acja spra wia, że mat ki
z dzieć mi, mło dzież i do ro śli po -
kry wa ją mo czem, a cza sem nie tyl -
ko mo czem, zie leń. Jest to skraj nie

nie hi gie nicz ne i nie do pusz czal ne
– twier dzi Łu kasz Pa czu ski, któ ry
zło żył do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go pro jekt usta wie nia tam pu blicz -
nej to a le ty. Cel oczy wi sty, ale pro -
jek to daw ca uza sad nił swój po mysł

na uko wo: „umo żli wie nie od wie -
dza ją cym Park Ol szy na i Park
Her ber ta mik cję i de fe ka cję w cy -
wi li zo wa nych wa run kach”. O za -
sad no ści te go za mie rze nia bę dzie -
my mo gli zde cy do wać już w czerw -
cu, pod czas gło so wa nia.

Aż dziw ne, że nikt na po sta wie -
nie to a le ty przy par ku nie wpadł
do tej po ry…

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Olszyna: park, który wciąż jest w planach
� Park, który powstał w połowie lat 70. ubiegłego wieku na skraju Słodowca, wciąż nie może się doczekać planu zagospodarowania, który
skutecznie ochroniłby go przez możliwą zabudową. A tymczasem mieszkańcy chcą zmian. Jednej.

A o zaletach
parku nie trzeba nikogo
przekonywać – tak duży
teren, przy dobrym
zarządzaniu, w dobrej
lokalizacji, jest
wymarzonym miejscem
na rekreację.

55::3300
Dziś ra no wsta łam pod eks cy to wa na. Wiem,

że to bę dzie wy jąt ko wy dzień tak, jak za -
wsze wte dy, gdy sio stra pro si ko goś z ro dzi -
ny o wi zy tę. 
Oczy wi ście nie mam na my śli mo jej ro dzo -

nej sio stry, tyl ko mi sjo nar kę, któ ra miesz ka
w oko li cy. Jest naj mil szą oso bą ja ką znam.
Zaw sze ma dla nas czas, dla ka żde go ma
za re zer wo wa ny uśmiech, ta ki spe cjal ny,
prze zna czo ny dla tej kon kret nej oso by i dla
ni ko go wię cej. Cza sem, jak jest mi źle,
po pro stu idę ją od wie dzić – za pra sza wte dy
do kuch ni, czę stu je du żą krom ką chle ba
z kre mem cze ko la do wym – py cha!
No więc wczo raj ma ma po wie dzia ła mi, że

sio stra chce mnie wi dzieć. Ma ma pra cu je
w ośrod ku zdro wia, któ ry pro wa dzą sio stry
mi sjo nar ki. Do sta ła tę pra cę po śmier ci ta ty,
bo nie mie li śmy żad nych pie nię dzy – ani
na je dze nie, ani na na ukę dla mnie i ro -
dzeń stwa – tyl ko Dan niel i Fe stus – moi star -
si bra cia wciąż cho dzi li do szko ły. Oczy wi -
ście dzię ki sio strom, któ re zna la zły do brych
lu dzi, któ rzy wspie ra ją na szą ro dzi nę i pła cą
chłop com za edu ka cję. Gdy by nie to, oni też
mu sie li by zo stać w do mu. Dan niel nie dłu go
ma eg za mi ny koń co we – świet nie mu idzie
i chce iść na stu dia, że by zo stać le ka rzem
– to by ło by ogrom ne wspar cie dla ca łej na -
szej ro dzi ny. Ja i mo je młod sze ro dzeń stwo
mu sie li śmy zo stać w do mu. Ja by łam w 4
kla sie, kie dy ma ma po wie dzia ła mi, że wię -
cej do szko ły nie pój dę. Bar dzo mi by ło żal,
bo lu bi łam się uczyć. Na uczy cie le mó wi li, że
je stem mą dra i jak bę dę cię żko pra co wać to
da le ko zaj dę. Zaw sze mnie wspie ra li i ma -
rzy łam, że by być ta ka jak oni. Ale ży cie by -
wa nie prze wi dy wal ne. 
Za to wczo raj nie spo dzie wa nia ma ma po -

wie dzia ła, że sio stra chce się ze mną zo ba -
czyć, bo ma dla mnie no wi nę. Chcia łam
biec od ra zu, ale by ło już póź no i by ło by
nie ład nie nie po ko ić sio strę o tej po rze, po za
tym mia łam swo je obo wiąz ki w do mu, więc
sta ra łam się sku pić na nich, ale my śli
od wczo raj bie ga ją po mo jej gło wie jak sza -
lo ne. Ma ma się na wet tro chę zło ści ła, bo by -
łam ta ka roz trze pa na, ale ja tak bar dzo je -
stem cie ka wa o co mo że cho dzić.

77::3300
Ma ma po szła do pra cy. Dziś ma wró cić

wcze śniej, więc bę dę mo gła pójść do sio -
stry. The re sa i Ann – mo je młod sze sio stry
wró ci ły z wo dą ze stud ni. Te raz sie dzą
przed do mem i zmy wa ją na czy nia po wczo -
raj szym po sił ku. Ni gdy nie zmy wa my wie czo -
rem, bo jest zbyt ciem no. No i nie jest bez -
piecz nie cho dzić sa me mu po zmro ku. 
Ja ro bię pra nie – chłop cy wczo raj

po szko le gra li z ko le ga mi w pił kę. Ma my te -
raz po rę desz czo wą, więc ich ubra nia by ły
ca łe w bło cie. Cza sem cho dzę, po pa trzeć
jak gra ją – są wte dy ta cy szczę śli wi. Do sta li
nie daw no no wą pił kę od sio stry – nie pa mię -
tam, kie dy wi dzia łam ich tak uśmiech nię tych
i ra do snych jak tam te go dnia, kie dy wró ci li
i gra li we dwóch przed do mem. Po tem,
po ko la cji wszy scy się nią ba wi li śmy, ale po -
nie waż by ło ciem no to pił ka wciąż gdzieś
ucie ka ła. By ło du żo śmie chu. Lu bię ta kie
wie czo ry, kie dy ro bi my coś ca łą ro dzi ną. 

1122::0000  
By łam na tar gu ku pić ryż i tro chę wa rzyw

na obiad. The re sa i An n po szły po drew no,
że by by ło już go to we, kie dy ma ma wró ci
z pra cy. Te raz sie dzi my z dziew czyn ka mi
i uczę je tro chę czy tać – obie mu sia ły opu -
ścić szko łę jak by ły w 2 kla sie więc nie wie le
po tra fią. Sta ram się im po móc jak tyl ko po tra -
fię – mo że kie dyś wró cą do szko ły.

1144::0000
Ma ma wró ci ła z pra cy. Szcze rze mó wiąc

nie mo głam się już do cze kać. Bie gnę do sio -
stry. Ależ je stem pod eks cy to wa na!

1166::0000
Wie dzia łam! Wie dzia łam, że to bę dzie cu -

dow ny dzień! Jesz cze te raz ca ła drżę, kie dy
przy po mnę so bie ten mo ment. 
Przy szłam do sio stry, ale by ła aku rat za ję ta.

Po pro si ła, że bym chwi lę po cze ka ła. Da ła mi
ku bek her ba ty i ka nap kę z kre mem cze ko la -
do wym. To by ło bar dzo mi łe, bo od ra na zja -
dłam tyl ko ka wa łek chle ba, że by nie bur cza ło
mi bar dzo w brzu chu. Krem cze ko la do wy to
mo je ulu bio ne je dze nie – roz cho dzi się
po pod nie bie niu i jesz cze dłu go po je dze niu
je go smak zo sta je w bu zi.
W koń cu przy szła sio stra, usia dła obok

z ta kim uśmie chem, że już wie dzia łam, że za -
raz sta nie się coś do bre go. Z niej ema nu je
ta ka ra dość!
Wzię ła mnie za rę kę i za py ta ła: „Odet te, czy

chcia ła byś wró cić do szko ły?”
Tak bar dzo cze ka łam na ten mo ment!

Po ci chu ma rzy łam, że wła śnie po to sio stra
chcia ła mnie wi dzieć – że by speł nić mo je
ma rze nie!
Po wie dzia ła, że jest oso ba w in nym kra ju,

w ja kiejś Pol sce (nie wiem, gdzie to jest, ale
obie ca łam so bie, że się do wiem. Za py tam
Dan nie la – on wie wszyst ko) jest oso ba, któ ra
chcia ła by po móc mi i mo jej ro dzi nie i zo bo -
wią za ła się do opła ce nia kosz tów mo jej na uki
– bę dę mia ła no wy mun du rek, tor ni ster, ze -
szyt i dłu go pis, a mo że na wet kred ki! Bę dę
mo gła spo tkać się z przy ja ciół mi, któ rych wi -
du ję te raz du żo rza dziej. No i bę dę mo gła
się uczyć i kie dyś zo sta nę na uczy ciel ką.
Wiem to – tak się na pew no sta nie. 

1188::0000  
Wra ca łam do do mu jak na skrzy dłach. Oka -

za ło się, że ma ma już wcze śniej wie dzia ła
o wszyst kim, ale nie chcia ła mi mó wić – wo la -
ła, że by zro bi ła to sio stra. Kie dy przy szłam
uści snę ła mnie bar dzo moc no. Mia ła łzy
w oczach – ona też jest szczę śli wa. 
Dzi siej szy wie czór był ta ki mi ły. Wszy scy się

śmia li śmy, a dziew czyn ki na wet za tań czy ły dla
mnie ta niec na szczę ście. Ko cham mo ją ro dzi -
nę. A dzi siej szy dzień był wy jąt ko wy.
Te raz już koń czę, bo za padł zmrok

i przy świecz ce cię żko jest pi sać, a nie ma my
w do mu prą du.

ZZaa  ssttaa  nnaa  wwiiaasszz  ssiięę,,  cczzyy  OOddeett  ttee  iisstt  nniiee  jjee
nnaa  pprraaww  ddęę??  NNaa ppeeww  nnoo!!  BByyćć  mmoo  żżee  nniiee
mmaa  bbrraa  ttaa  DDaann  nniiee  llaa,,  kkttóó  rryy  cchhccee  zzoo  ssttaaćć
llee  kkaa  rrzzeemm,,  aa jjeejj  mmaa  mmaa  nniiee  pprraa  ccuu  jjee
ww mmii  ssyyjj  nnyymm  oośśrroodd  kkuu  zzddrroo  wwiiaa,,  aallee
nnaa ppeeww  nnoo  mmaa  mmaa  rrzzee  nniiaa,,  kkttóó  rree  wwssppóóll  nniiee
mmoo  żżee  mmyy  ssppeełł  nniićć..  AA cczzyy  jjeesstt  ccoośś  ppiięękk  --
nniieejj  sszzee  ggoo  nniiżż  uuśśmmiieecchh  ddzziieecc  kkaa??
RRaa  zzeemm  zz FFuunn  ddaa  ccjjąą  DDzziiee  ccii  AAffrryy  kkii  ii mmii  --

ssjjoo  nnaa  rrzzaa  mmii,,  kkttóó  rryycchh  ddzziiaa  łłaall  nnoośśćć  oorr  ggaa  nnii  --
zzaa  ccjjaa  wwssppiiee  rraa,,  mmoo  żżeesszz  wwyy  wwoo  łłaaćć
uuśśmmiieecchh..  AA ttoo  jjeesstt  bbeezz  cceenn  nnee!!
BByyćć  mmoo  żżee  nniiee  ddaa  ssiięę  zzaa  rraa  ddzziićć  ccaa  łłee  mmuu

zzłłuu,,  aallee  ffuunn  dduu  sszzee  uuzzbbiiee  rraa  nnee  zz 11%%  ssąą
ccoo  rroo  kkuu  zznnaa  cczząą  ccyymm  kkrroo  kkiieemm  kkuu  ttee  mmuu
ccoo  lleepp  sszzee..  WWiięęcc  sskkoo  rroo  mmoo  żżeesszz  pprrzzee  kkaa  --
zzaaćć  sswwóójj 11%%  ttoo  ddllaa  cczzee  ggoo  nniiee  OOddeett  ttee
ii jjeejj  pprrzzyy  jjaa  cciioo  łłoomm  zz AAffrryy  kkii??

Autor tekstu: Małgorzata Kałun

PAMIĘTNIK ODETTE – DZIEŃ Z ŻYCIA
AFRYKAŃSKIEGO DZIECKA

wwwwww..ddzziieecciiaaffrryykkii..ccoomm
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Rusz ty ar gen tyń skie wy wo dzą
się z ar gen tyń skiej kul tu ry bie sia -
do wa nia zwa nej asa do i roz ró -
żnia my – w du żym uprosz cze niu

– ich dwa pod sta wo we ro dza je.
Pierw szy cha rak te ry zu je się tym,
że ma kształt kra tow ni cy po chy lo -
nej nad pa le ni skiem za zwy czaj

pod pew nym ką tem. Rusz ty te go
ty pu słu żą do po wol ne go pie cze -
nia du żych p łatów mię sa, przede
wszyst kim ba ra ni ny i wo ło wi ny.

Dru gi przy po mi na na sze tra dy -
cyj ne rusz ty. Jest umiesz cza ny
w po zio mie, bez po śred nio
nad źró dłem ognia. Cha rak te ry -
zu je się tym, że w rusz to wi nach są
wy żło bio ne spe cjal ne wgłę bie nia.
Peł nią one dwie za sad ni cze funk -
cje. Po pierw sze: nad miar tłusz -
czu wy ta pia ją ce go się z mię sa nie
ka pie bez po śred nio na źró dło
ognia, co za po bie ga two rze niu się
nie bez piecz nych związ ków che -
micz nych. Po nad to tłusz cze i so ki
po zo sta ją ce we wgłę bie niach
rusz to win – wg znaw ców te ma tu
– pod wpły wem tem pe ra tu ry
z po wro tem wni ka ją w gril lo wa ną
sztu kę mię sa. Jak wia do mo, tłusz -
cze są głów nym no śni kiem sma -

ków, dla te go gril lo wa nie na rusz -
cie ar gen tyń skim gwa ran tu je nie -
za po mnia ne do zna nia sma ko we.

Je śli cho dzi o nasz ro dzi my ry -
nek to mo że my spo tkać rusz ty ar -
gen tyń skie że liw ne ema lio wa ne
i alu mi nio we z po wło ką por ce la -
no wą. Mo żna też na tknąć się
na wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej
– w ta kim rusz cie rusz to wi ny wy -
ko na ne są z bla chy wy gię tej

pod ką tem 45 stop ni. Wy bie ra jąc
ruszt dla sie bie na le ży przede
wszyst kim zwró cić uwa gę na roz -
miar rusz tu – nie po wi nien być
więk szy niż nasz ruszt tra dy cyj ny
bo nam się po pro stu nie zmie ści
na gril la. Nie przej muj my się je śli
bę dzie mniej szy – nasz no wy ruszt
ar gen tyń ski kła dzie my na na szym
sta rym rusz cie i tak gril lu je my!

Da riusz Uhryn

Ruszty argentyńskie
� Przed rozpoczęciem sezonu grillowego warto
rozejrzeć się za nowymi technikami grillowania.
Ciekawym pomysłem na doposażenie naszego grilla
i urozmaicenie przygotowywanych potraw może być
ruszt argentyński.

Żeliwny emaliowany ruszt
argentyński Napoleon,

fot. Dariusz Uhryn
Ruszt aluminiowy z powłoka

ceramiczną CADAC, fot. Cadac



Kom po stow nia na Ra dio wie
jest jed nym z naj więk szych pro -
ble mów miesz kań ców Bie lan, któ -
rzy od lat or ga ni zu ją pro te sty, do -
ma ga jąc się za mknię cia za kła du.

MPO wy ja śnia, że lo sy kom po -
stow ni za le żą od roz bu do wy spa -
lar ni na Tar gów ku. Rok te mu
pod pi sa no umo wę, zgod nie z któ -
rą za trzy la ta za kład bę dzie w sta -

nie prze twa rzać rocz nie 300 tys.
ton śmie ci (obec nie: 40 tys. ton).

– Roz po czę li śmy pro ces roz bu -
do wy spa lar ni, któ ra jest dla War -
sza wy obiek tem o zna cze niu stra -
te gicz nym – mó wi Krzysz tof Ba -
łan da, pre zes MPO. – Przed na mi
ko lej ne la ta i ko lej ne wy zwa nia,
w cią gu któ rych chce my w ra mach
no wej stra te gii m.in. wzmoc nić
po zy cję li de ra, wy grać ko lej ny
sto łecz ny prze targ, zmo der ni zo -
wać i roz bu do wać spa lar nię oraz
za mknąć obiekt na Ra dio wie.

Nasz ko men tarz
MPO za po wia da ło za mknię cie

kom po stow ni już w 2014 ro ku,
więc obec ne obiet ni ce na le ży
trak to wać z przy mru że niem oka.
Re al na szan sa na zmia ny na Ra -
dio wie po ja wi się do pie ro po za -
koń cze niu roz bu do wy spa lar ni,
któ rą wciąż mo gą opóź niać pro te -
sty miesz kań ców Tar gów ka. Trze -
ba też pa mię tać, że kom po stow -
nia MPO nie jest je dy nym za kła -
dem, za tru wa ją cym po wie trze
na Bie la nach.

Do mi nik Ga dom ski
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NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 3550 m2, szer. 27,5 m warunki
zabudowy, dom, 150 m od jeziora w Kiełpinie,
bezpośrednio, tel. 792-690-093

·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Drzewa wycinka, odbiór złomu, transport, tel.
797-769-488

OGŁOSZENIA DROBNE ·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Usługi hydrauliczne, gazowe tel. 602-351-690

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE
·!!! KREDYTY – 664-003-072 !!!

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Decyzja nawet w jeden dzień. Minimum
formalności. Zadzwoń. Tel. 668-681-863
·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ. Tel.
668-681-906

·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-863,
668-682-328

·Lekka pożyczka do 25 tys. Zadzwoń. Tel.
668-681-911

·Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel.
668-682-328

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
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DAM PRACĘ
·Elektromontera, pomocnika tel: 721-473-080
instalacje mieszkaniowe

·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu w CH ARKADIA. Praca
w godzinach porannych. Tel. 790 – 015-320

PANÓW DO OCHRONY BUDOWY ŁOMIANKI
I WARSZAWA TEL. 22 834-34- 00

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Nowość! www.plikdodruku.pl

·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie
parowe TEL. 726-333- 922

·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, grafiki, srebra, platery,

książki, pocztówki, dokumenty, zdjęcia, odznaki,

odznaczenia, szable, bagnety, mundury, gotówka

601-336-063

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

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Po ten cjal ne zbu rze nie daw ne go
pa wi lo nu me blo we go Emi lia
przy ul. Pla ter wy wo ła ło w War sza -
wie wiel ką dys ku sję o ochro nie
mo der ni stycz nych bu dyn ków po -
wsta łych po II woj nie świa to wej.
Na Bie la nach znaj du je się obiekt
bu dzą cy za in te re so wa nie kon ser -
wa to ra za byt ków, od da ny do użyt -
ku do pie ro w ro ku 1980. To ko ściół
św. Zyg mun ta na pl. Kon fe de ra cji.

Po wstał po śród znacz nie star -
szej za bu do wy osie dla Zdo bycz
Ro bot ni cza, ukoń czo ne go w la -
tach 30. ubie głe go wie ku. Za -
mknął pie rze ję pla cu, ale też zdo -
mi no wał ni skie do my. Dziś jest
zde cy do wa nie naj wy ższym bu dyn -
kiem na Sta rych Bie la nach i tak
już po zo sta nie, bo układ osie dla
ob ję ty jest ochro ną w ra mach
gmin nej ewi den cji za byt ków. Bu -
do wa świą ty ni w tym miej scu by ła
pla no wa na już przed woj ną,
po za koń cze niu któ rej bie lań scy
księ ża usta wi li przy pl. Kon fe de -
ra cji ka pli cę -ba rak. Ko ściół po -
wstał w la tach 1976–1980 we dług

pro jek tu ze spo łu Zbi gnie wa Pa -
wel skie go, współ au to ra ho te lu
So fi tel (daw nej Vic to rii) na pl.
Pił sud skie go. Naj cie kaw szym ele -
men tem świą ty ni jest cha rak te ry -

stycz ny drew nia ny dach, ścia ny
wy koń czo ne są pły ta mi z pia skow -
ca mi i gra ni tu.

W po rów na niu z in ny mi ko ścio -
ła mi, bu do wa ny mi w la tach 70.
i póź niej, „Świę ty Zyg munt” pre -
zen tu je się na praw dę cie ka wie. Za -
stęp ca sto łecz ne go kon ser wa to ra
za byt ków Mi chał Kra suc ki wcią -
gnął go na li stę obiek tów, któ re
chciał by wi dzieć w re je strze war -
szaw skich za byt ków. A co na ten
te mat są dzą miesz kań cy Bie lan?

(dg)

Czy kościół na Starych
Bielanach to już zabytek?
� Ma zaledwie 36 lat, ale już rozważa się wpisanie się
go do ewidencji zabytków.

Radiowo do zamknięcia za trzy lata
� MPO zapowiada zamknięcie kompostowni na Radiowie w roku 2019. Wszystko
zależy jednak od rozbudowy spalarni na Targówku.

Opary z kompostowni

źródło: Stow
arzyszenie C
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o

Najciekawszym
elementem świątyni
jest charakterystyczny
dach, ściany
wykończone są płytami
z piaskowcami i granitu.Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.
Piotr Pilipczuk

e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417

Biuro Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,

22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na 
www.dodaj-reklame.pl

Należy podać treść reklamy lub załączyć plik
graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Spo śród war szaw skich bu bli dro -
go wych bez wąt pie nia naj bar dziej
ab sur dal ne są te zwią za ne z in fra -
struk tu rą dla ro we rzy stów, zaś po -
wa żnym kan dy da tem do mia na
„ab sur du XXI wie ku” jest dro ga
dla ro we rów zbu do wa na w cią gu
ulic Perzyń skie go -Pod cza szyń skie -
go. Obok zbu do wa nej z ró żo wej
kost ki bau ma dro gi sto ją ta bli ce
z dwie ma sprzecz ny mi in for ma cja -
mi: „ko rzy sta nie z obiek tu jest za -
bro nio ne” i „ko rzy sta nie od by wa
się na wła sną od po wie dzial ność”.
Spra wa jest zna na od wie lu lat.

– Od chwi li ode bra nia ro bót
od wy ko naw cy dwa na ście lat te -

mu urzę do wi dziel ni cy Bie la ny
nie uda ło się uzy skać po zwo le nia
na użyt ko wa nie dro gi ro we ro wej
– pi sał w ro ku 2014 Mar cin Jac -
kow ski z Zie lo ne go Ma zow sza.
– Za rząd Dróg Miej skich nie po -
czu wa się do od po wie dzial no ści
za tę ście żkę, gdyż in we stor mu
jej nie prze ka zał. Kto więc od po -
wia dał by praw nie w przy pad ku
szko dy spo wo do wa nej jej sta -
nem? Nie prze szka dza to jed nak
ani wła dzom dziel ni cy, ani mia sta
pre zen to wać tej tra sy na ma pach
pa pie ro wych i elek tro nicz nych
i oczy wi ście pod bu do wy wać nią
ulu bio ne sta ty sty ki.

– Nie ma tech nicz nej mo żli wo -
ści za gro dze nia ście żki, więc sto ją
tam ta bli ce in for ma cyj ne – mó wi
Mał go rza ta Kink, rzecz nicz ka
urzę du dziel ni cy. – Ro we rzy ści je -
żdżą nią na wła sną od po wie dzial -
ność. Po win ni ko rzy stać z jezd ni.

Na ostat niej se sji rad ni dziel ni cy
po par li wnio sek bur mi strza o przy -
zna nie 750 tys. zł na prze bu do wę
dro gi. W prak ty ce trze ba bę dzie
zbu do wać ją od no wa, tym ra zem
z as fal tu, a ta kże wy ko nać bra ku ją -
ce prze jaz dy przez jezd nię, któ re
znaj do wa ły się w sta rym pro jek cie,
ale ni gdy nie zo sta ły zbu do wa ne.

(dg)

Absurd stulecia do likwidacji
� Na ulicach Perzyńskiego i Podczaszyńskiego istnieje droga rowerowa, która nigdy
nie została formalnie oddana do użytku.

W Do brym Miej scu, w ra mach
cy klu „Nie dziel ne ba jecz ki”
przed sta wie nie te atral ne „Wy pra -
wa Dok to ra Do lit tle” wy sta wi za -
wo do wy Te atr Do mo wy Chmiel -
na 6 z War sza wy. Dok tor na tra fia
na wie le kom pli ka cji (bu rza mor -
ska, spo tka nie z pi ra tem i re ki -
nem), któ re jed nak nie prze szka -
dza ją mu w do tar ciu do ce lu i wy -
peł nie niu mi sji. Przed sta wie nie
uczy, że mo że my po ko nać wszel -
kie prze ciw no ści lo su, je śli nam
na czymś bar dzo za le ży. Po spek -

ta klu – ro dzin ne warsz ta ty pla -
stycz ne.

Obo wią zu ją bez płat ne wej -
ściów ki na spek takl (300 miejsc)
i bez płat ne bi le ty na za ję cia (60
miejsc), do stęp ne od 30 mar ca
w Do brym Miej scu ul. De waj tis 3
(wej ście A) w godz.8.00–20.00
oraz w „Księ gar ni na Mio do wej”
ul. Mio do wa 17/19.

10 kwiet nia (nie dzie la)
godz. 13:00, Do bre Miej sce,
ul. De waj tis 3.

(wt)

Doktor Dolittle
rusza na ratunek!
� Dokąd? Do Afryki. Po co? By pomóc małpom. Ale bez
obaw – nie trzeba mieć szczepień i grubego portfela,
by wyruszyć wraz z nim na wyprawę. Wystarczy przyjść
na Dewajtis.


