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Smród ze zlokalizowanych
na Radiowie kompostowni to je-
den z największych problemów,
z jakimi borykają się dziś Bielany.
Bielańczycy domagają się jak naj-
szybszego zamknięcia zakładów
i regularnie organizują protesty,
a ostatnio nawet zbierają się
przy wjeździe na teren MPO
i grożą jego zablokowaniem.

Pod koniec sierpnia Mazowiecki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska wydał decyzję naka-
zującą wstrzymanie do końca ro-
ku użytkowania „instalacji do me-
chaniczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów”, czyli kompo-
stowni na Radiowie.

MPO twierdzi, że zamknięcie
kompostowni na Radiowie wywo-

ła „trudne do odwrócenia skutki”
dla środowiska, bo spalarnia
na Targówku na razie nie jest
w stanie przyjąć odpowiednio du-
żej ilości śmieci.

– MPO do 1 lipca 2015 r. nie
uzyskało wymaganego pozwole-
nia zintegrowanego – odpowiada
mazowiecki inspektor ochrony
środowiska Adam Ludwikowski.
– Wnioskowany przez spółkę ter-
min bezpiecznego dla środowiska
zakończenia użytkowania, okre-
ślony na 31 lipca przyszłego roku,
jest zbyt odległy, gdyż przemawia-
ją za nim głównie argumenty na-
tury ekonomicznej i organizacyj-
nej. Bezpieczne dla środowiska
zakończenie użytkowania instala-
cji powinno nastąpić do 31 grud-
nia tego roku. Termin ten pozwoli
na zakończenie procesu technolo-
gicznego, który wynosi do dzie-
więciu tygodni.

Koniec smrodu?
� MPO nie ma pozwolenia na prowadzenie kompostowni po 31 grudnia. Nie chce
jednak odpowiedzieć na pytanie, co zastaniemy na Radiowie 1 stycznia rano.

dokończenie na stronie 2



Innymi słowy: zdaniem inspek-
tor MPO powinno rozpocząć wy-
gaszanie działalności kompostow-
ni w połowie października, a teo-
ria o będącej wynikiem jej za-
mknięcia katastrofie ekologicznej
jest przesadą. Tymczasem nic
na Radiowie nie wskazuje na to,
by kompostownia rzeczywiście by-
ła stopniowo zamykana.

– Czekamy na rozstrzygnięcie
odwołania przez GIOŚ – mówi
Wiesława Rudzka, rzeczniczka
MPO. – Mamy nadzieję, że nastąpi
to niebawem, gdyż minął już ter-
min wyznaczony przepisami prawa
na załatwienie tej sprawy. Nato-
miast na zakończenie postępowa-
nia prowadzonego przez marszałka
województwa mazowieckiego cze-
kamy już ponad 21 miesięcy.
W oczekiwaniu na pozytywne roz-
strzygnięcia zarówno GIOŚ, jak
i marszałka, podejmujemy działa-
nia, które umożliwią zamknięcie
instalacji do 31 grudnia, oczywiście
pod warunkiem, że będą w regio-
nie funkcjonowały inne zakłady
spełniające wymagania prawa i po-
siadające stosowne zezwolenia.

Należąca do MPO nowoczesna
spalarnia przy ul. Gwarków
na Targówku zostanie w najbli-
ższych latach rozbudowana na ty-

le, by przyjmować rocznie o 750%
śmieci więcej, niż obecnie. Sweco
Consulting pracuje już nad pro-
jektem modernizacji zakładu,
dzięki której będzie on w stanie
obsłużyć ponad 300 tys. ton odpa-
dów rocznie. Rozbudowana spa-

larnia ma zostać uruchomiona
w 2019 roku.

– Absolutnie nie wierzę, że bę-
dzie gotowa za trzy lata – mówi
Grzegorz Pietruczuk, wicebur-
mistrz Bielan. – Prawnie i technicz-
nie nie jest to możliwe, a to ozna-
cza kolejna lata odoru i chorób
w naszej dzielnicy. Mam nadzieję,
że GIOŚ podtrzyma decyzję
i MPO nie dostanie pozwolenia
zintegrowanego. Przez ostatnie
trzy lata spółka zrobiła wszystko co
możliwe, aby stracić zaufanie sa-
morządu dzielnicy i mieszkańców.

Niezależnie od tego, czy MPO
dostanie pozwolenie, na Radiowie
wciąż działa mniejsza kompostow-
nia firmy Byś, zaś kolejną chce
zbudować Eko-Hetman, który
na razie nie ma pozwoleń na taką
działalność. Bliskość górki śmie-
ciowej jest najwyraźniej symbo-
licznym magnesem, przyciągają-
cym kolejne zajmujące się utyliza-
cją odpadów przedsiębiorstwa.

MPO ma czas do końca roku
na zdobycie pozwolenia zintegrowa-
nego, umożliwiającego dalszą dzia-
łalność na Radiowie. Może je dostać
na dwa sposoby: w wyniku pozytyw-
nego dla spółki odwołania od decy-
zji MWIOŚ lub decyzją marszałka
mazowieckiego Adama Struzika.

(dg)
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów je-
dynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub po-
szkodowanemu w wypadku na-
leży zapłacić odszkodowanie,
zaczyna się problem. Ubezpie-
czyciele znają różne sztuczki,
by nie wypłacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fundacja Lex Specialis. Jeśli
jesteś osobą poszkodowaną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medyczne-
go lub doznałeś szkody w wyni-
ku upadku – zgłoś się po BEZ-
PŁATNĄ POMOC. Ze staty-
styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w spra-

wach odmowy wypłaty odszko-
dowania w przypadku niewiel-
kich szkód jak drobne złama-
nia, zwichnięcia, urazy, ale
również w przypadku zaniżania
przez lekarzy ubezpieczycieli
procentowego uszczerbku
na zdrowiu. Różnice w możli-
wym odszkodowaniu mogą być
kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypła-
tę pieniędzy na rzecz członków
rodzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!

Domowa uprawa konopi indyj-
skich nie opłaciła się ogrodnikom.
Policja zatrzymała dwóch mę-
żczyzn, którzy produkowali i roz-
prowadzali narkotyki po całych
Bielanach.

– Działali w dwóch miejscach.
W podwarszawskich Łomiankach
i na bielańskiej Chomiczówce poli-
cjanci zabezpieczyli łącznie 47
krzewów marihuany, 300 suszących
krzewów, 70 gramów marihuany
i 30 gramów amfetaminy – wylicza
kom. Elwira Kozłowska z biura
prasowego policji. – Oprócz narko-

tyków znaleźliśmy wagę elektro-
niczną i ponad 30 tys. zł – dodaje.

33-letni Robert M. i jego
wspólnik 37-letni Piotr M. zostali
zatrzymani i obecnie przebywają
w policyjnym areszcie. Za uprawę
i posiadanie narkotyków grozi im
trzyletnia odsiadka, za handel 12
lat za kratkami.

Od początku roku policja
na Bielanach zlikwidowała sześć
plantacji konopi, a 118 osób usły-
szało zarzuty posiadania narkoty-
ków.

(mk)

Trzysta krzewów w mieszkaniu
� Zamiast bielizny na sznurze wisiały konopie. Bielańska
policja zlikwidowała szóstą w tym roku domową
plantację marihuany.

źródło:policja
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Niezależnie
od tego, czy MPO
dostanie pozwolenie,
na Radiowie wciąż działa
mniejsza kompostownia
firmy Byś, zaś kolejną
chce zbudować
Eko-Hetman, który
na razie nie ma pozwoleń
na taką działalność.
Bliskość górki śmieciowej
jest najwyraźniej
symbolicznym
magnesem,
przyciągającym kolejne
zajmujące się utylizacją
odpadów
przedsiębiorstwa.

„E
ch

o
Ło

m
ia
ne

k
iB

ie
la
n”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

na
cz

el
ny

:K
rz

ys
zt

of
K

at
ne

r
za

st
ęp

ca
:K

at
ar

zy
na

C
ho

dk
ow

sk
a

fa
x:

22
61

4
58

28

te
le
fo
n
d
la
cz
yt
el
ni
kó

w
:

te
le
fo
n
d
la
re
kl
am

o
d
aw

có
w
:

e-
m

ai
l:

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

:W
yd

aw
ni

ct
w

o
P

ra
so

w
e

O
st

oj
a

20
12

sp
.z

o.
o.

ad
re

s
re

da
kc

ji:
03

-0
26

W
ar

sz
aw

a,
ul

.O
łó

w
ko

w
a

7a
D

ru
k:

E
dy

to
r

S
p.

z
o.

o.
,O

ls
zt

yn

51
9
61
0
43
8

51
9
61
0
52
3,

50
2
28
0
72
0

Za
pr

as
za

m
y

do
w

sp
ół

pr
ac

y
m

ie
sz

ka
ńc

ów
.N

ie
zw

ra
ca

m
y

m
at

er
ia

łó
w

ni
ez

am
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y

so
bi

e
pr

aw
o

do
sk

ra
ca

ni
a

ia
di

us
to

w
an

ia
na

de
sł

an
yc

h
m

at
er

ia
łó

w
or

az
op

at
ry

w
an

ia
ic

h
w

ła
sn

ym
ty

tu
łe

m
.N

ie
od

po
w

ia
da

m
y

za
tr

eś
ć

re
kl

am
io

gł
os

ze
ń.



– Ostatnio mieszkańców Bielan
zelektryzowała informacja o bu-
dowie gazociągu przez teren Lasu
Młocińskiego i dalej dookoła
cmentarza przez Wólkę w kierun-
ku Radiowa. Czy samorząd po-
znał już konkretne plany spółki
Gaz-System i jakie ma możliwo-
ści wpływania na tę inwestycję?

– Wyjaśnijmy przede wszyst-
kim, że jest to inwestycja strate-
giczna państwa, realizowana
na podstawie tzw. specustawy ga-
zowej jako rozbudowa sieci gazo-
portu w Świnoujściu, która ma
na celu uniezależnienie Polski
od dostaw gazu wyłącznie z Rosji.
Nie mamy, jako samorząd, możli-
wości prawnych, aby wpłynąć
na lokalizację gazociągu czy prze-
bieg inwestycji, ale rozmawiamy
i zdecydowanie przedstawiamy
swoje argumenty. Oczekujemy, że
przedstawiciele Gaz-Systemu wy-
każą dobrą wolę.

Wydaje się, że przede wszyst-
kim przesądzony jest przebieg

trasy – ma być maksymalnie od-
dalony od miejsc intensywnie za-
budowanych.

– Skutkiem wyboru tego wa-
riantu są kontrowersje związane
z ogromną wycinką drzew w Lesie
Młocińskim i przebiegiem przez
Park Młociński. Ile drzew pójdzie
pod topór?

– Z informacji uzyskanych
z Gaz-Systemu wiemy, że w czasie
budowy będą musieli wyciąć sza-
cunkowo ok. 1500 drzew na tere-
nie Parku Młocińskiego. Dokład-
na liczba będzie znana po inwen-
taryzacji zieleni na trasie gazocią-
gu i złożeniu wniosku o wydanie
zgody na budowę do Wojewody
Mazowieckiego. Pas wycinki obję-
ty decyzją środowiskową może
mieć 30 metrów szerokości, jed-
nak inwestor deklaruje, że ogra-
niczy się do 18 metrów na tere-
nach leśnych. Będziemy tego pil-
nować i wymagać. Będziemy też
dążyć do tego, aby rekompensaty
w postaci nasadzeń zastępczych

na terenie Bielan odbywały się
w porozumieniu z nami i Lasami
Miejskimi. Zabiegamy także
o dodatkowe nasadzenia.

Gaz-System wskazuje, że pla-
nowana trasa nowego gazociągu
w naszej dzielnicy przebiegać bę-
dzie w 40% w miejscu obecnego
gazociągu. Jednak doniesienia
medialne z Białołęki, gdzie firma
wycofała się ze wstępnych poro-
zumień związanych z budową ru-
ry gazowej wzdłuż Kanału Żerań-
skiego, nakazują nam wzmóc
czujność w relacjach z inwesto-
rem.

– Jak zostanie zagospodarowa-
ny pas w lesie nad zbudowanym
gazociągiem?

– Ponieważ niemożliwe są na-
sadzenia nad samą rurą, w pasie
o szerokości 6 metrów na terenie
zalesionym, to chcemy, by po-
wstał tam szlak rekreacyjny i ro-
werowy.

– Zmieniamy temat. Na jakim
etapie są przygotowania Bielan
do likwidacji gimnazjów?

– Póki co jest tylko projekt
ustawy, więc i my jedynie planuje-
my, bo nie wiemy czy ustawa wej-
dzie w życie w formie zapropono-
wanej przez Ministerstwo Eduka-
cji. Naszym zdaniem jest za mało
czasu na wprowadzenie tak du-
żych zmian. Według założeń
od nowego roku szkolne-
go 2016/2017 rozpoczęlibyśmy
proces likwidacji gimnazjów,
a w podstawówkach musimy po-
zostawić jeden rocznik więcej.
Jednocześnie do przedszkoli mu-
simy przyjąć wszystkie chętne
trzylatki. Duża część sześciolat-
ków też prawdopodobnie w nich
pozostanie. To będzie bardzo
trudne do wykonania. W całej
Warszawie dla trzylatków może
zabraknąć kilku tysięcy miejsc
w przedszkolach.

– Jakie będą na Bielanach

koszty reformy?
– Nie potrafimy tego oszaco-

wać bez ostatecznej wersji ustawy.
Na pewno będą to duże wydatki,
zważywszy nie tylko na skalę
zmian, ale i tempo, w jakim trze-
ba będzie je wprowadzić. W na-
szej dzielnicy od września 2017 r.
przekształcenie czeka 17 szkół,
a od września 2019 r. – sześć
szkół. Jedno jest pewne – bez
wielkiego dodatkowego zastrzyku
finansowego z budżetu miasta
trudno będzie to przeprowadzić.
Dotyczy to zresztą każdej dzielni-
cy Warszawy.

Oprócz inwestycji, przed nami
decyzje dotyczące organizacji pra-
cy placówek, w tym składu nauczy-
cielskiego, ale bez podstawy pro-
gramowej, której wciąż nie ma,
działamy po omacku. Nie ukry-
wam, że w sprawie tzw. reformy
gimnazjalnej jest zbyt wiele nie-
wiadomych, a na tym etapie po-
winniśmy mieć już pełną wiedzę.

– Ostatnio samorząd Młocin
napisał do pani prezydent, aby
odwołała pana ze stanowiska

burmistrza. Poszło m.in. o spo-
sób prowadzenia przebudowy En-
cyklopedycznej.

– Jako samorządowiec z wielo-
letnim stażem nie znam tak
skomplikowanych inwestycji, któ-
re przebiegałyby z całkowitą
aprobatą wszystkich zaintereso-
wanych. Trwają prace na ul. Ency-
klopedycznej i Książąt Mazowiec-
kich. Zakończyło się wytyczanie
geodezyjne dróg, znakowanie
drzew do wycinki i inne prace
przygotowawcze, w tym przekazy-
wanie przez właścicieli gruntów
pod budowę drogi. Zakończyła
się również wymiana izolacji ter-
micznej naziemnych rurociągów
sieci ciepłowniczej firmy Veolia,
a na ukończeniu jest przebudowa
wodociągu. Zakończenie wszyst-
kich prac planowane jest na ko-
niec marca 2017 roku.

Rozumiem, że pojawiają się
niepokoje, gdy brak informacji.
Wyciągamy wnioski i będziemy
w przyszłości informować miesz-
kańców o przebiegu prac.

Rozm. oko
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1500 drzew na Młocinach pod topór?

Duże wyzwania przed nami
� Czy gazociąg, który przetnie Bielany, spowoduje spustoszenie Lasu Młocińskiego?
Co w związku z reformą oświaty czeka gimnazjalistów? Rozmowa z Tomaszem
Menciną, burmistrzem Bielan.

Mieszkańców Bielan zelektryzowała informacja o budowie
gazociągu przez teren Lasu Młocińskiego
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„Wsiąść do autobusu byle jakie-
go” zdarzyło się już nie raz oso-
bom wracającym do domu
pod wpływem alkoholu. I choć re-
gulamin nie zakazuje podróżowa-
nia z promilami we krwi, wyraźnie
zabrania spożywania procentów
w publicznym transporcie. Nie ka-
żdy podróżujący ma jednak chęć
stosowania się do wytycznych.

„Kierowca nie musiał
wysiadać”

– Zaalarmowani przez pasaże-
rów komunikacji nocnej policjan-
ci, natychmiast udali się na inter-
wencję w autobusie na skrzyżowa-
niu Marymonckiej z al. Zjedno-
czenia. Zgłoszone zostało pobicie
kierowcy – mówi oficer prasowy,
kom. Elwira Kozłowska. – 48-lat-
kowi nie spodobała się uwaga kie-
rowcy o zakazie spożywania alko-
holu. Mężczyzna po opuszczeniu
pojazdu w towarzystwie kolegi
i kierowcy zaatakował przewoźni-
ka. Zatrzymany kilka ulic dalej
Paweł B. miał ponad dwa promile
alkoholu we krwi. Za pobicie gro-
zi mu kara do pięciu lat pozba-
wienia wolności – dodaje. Ofiara
ataku została przewieziona
do szpitala. Rzecznik Zarządu

Transportu Miejskiego podkreśla,
że do napaści mogłoby nie dojść,
gdyby kierowca pozostał w kabi-
nie.

– Kierowca ma obowiązek re-
agowania na niebezpieczne sytu-
acje w pojeździe, jednak nie ma
obowiązku opuszczania kabiny
i narażania własnego życia – mó-
wi Igor Krajnow, rzecznik praso-
wy Zarządu Transportu Miejskie-
go. – Do zadań kierowcy należy
powiadomienie nadzoru ruchu
o zagrożeniu. Tam zostaje podjęta

decyzja np. o zmianie trasy, czy
wezwaniu policji lub straży miej-
skiej. W poprzednim roku w całej
sieci komunikacyjnej doszło
do piętnastu sytuacji, w których
kierowca miał nieprzyjemny incy-
dent z pasażerem. Takie sprawy
nie zdarzają się więc często – do-
daje.

(mk)

Kierowca pobity za zwrócenie uwagi
Awantura w nocnym na Marymonckiej
� Podróżowanie liniami nocnymi w stolicy nie należy do najłatwiejszych. Przekonał
się o tym kierowca autobusu nocnego, którego napadł pijany mężczyzna.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Kierowca
ma obowiązek
reagowania
na niebezpieczne
sytuacje w pojeździe,
jednak nie ma
obowiązku opuszczania
kabiny i narażania
własnego życia – mówi
Igor Krajnow, rzecznik
prasowy Zarządu
Transportu Miejskiego.
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Uzdrowiciel znajduje zaburze-
nia energetyczne różnych orga-
nów w ciele człowieka i skutecz-
nie je eliminuje. Wzmacnia na-
turalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały
energetyczne.

Pacjenci są zdumieni umiejęt-
nością bezbłędnego dotarcia
do źródła choroby oraz tym, jak

szybko ustępują ich wieloletnie
schorzenia. Pani Małgorzacie
z Lublina już w czasie pierwszej
wizyty pomógł w dolegliwościach
kobiecych. Wystarczyły trzy wizyty,
by innemu pacjentowi przestały
doskwierać bóle w kręgosłupie.
Pan Michałowi w ciągu dwóch se-
ansów zlikwidował problemy
z prostatą.

James skutecznie pomaga w le-
czeniu wielu innych chorób m.in.:
nowotworowych, zapaleniu sta-
wów, problemach i zmianach reu-
matycznych, chorobach układu
nerwowego, udarze mózgu, migre-
nie.

Uzdrowiciel przyjmuje na Zaci-
szu, ale dojeżdża też do domu pa-
cjenta oraz szpitala, jeśli chory nie
jest w stanie dotrzeć do gabinetu.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,

605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach



Konflikty między opiekunami
psów a osobami, które nie prze-
padają za czworonogami. Najczę-
ściej widowiskowe sceny rozgry-
wają się w parkach, gdzie wspólny
język znaleźć muszą „psiarze”,
rolkarze, rowerzyści, dzieci i se-
niorzy. Największe absurdy roz-
grywają się jednak w pojazdach
komunikacji miejskiej.

– Moja małżonka chciała wejść
na Nowodworach do autobusu
z pieskiem rasy buldog francuski
na smyczy – pisze autor skargi
do Zarządu Transportu Miejskie-
go. – Została wyrzucona, bo pies
nie miał kagańca. Z naszym psem
jeździmy autobusem od prawie
pięciu lat i brak kagańca nigdy
nie był problemem. W przypadku
tej rasy założenie go jest fizjolo-
gicznie niemożliwe, bo pies się
po prostu udusi. Buldog ma skró-

cone przewody nosowe i przy ja-
kimkolwiek zmęczeniu oddycha
tylko przez pysk. Jest też nieagre-
sywny.

– Pies to pies – odpowiadają na
portalu społecznościowym osoby
popierające kierowcę. – Kaganiec
mieć w pojeździe musi. Kierowca
to nie kynolog, na rasach i oby-
czajach psów znać się nie musi.

Szukając dobrych rozwiązań
warto szukać inspiracji za granicą,
zwłaszcza w miastach z dobrze
zorganizowaną komunikacją
miejską. W niektórych z nich
przepisy dotyczące przewożenia
zwierząt są łagodniejsze, niż
w Warszawie, w innych – surow-
sze. Jedno z najciekawszych roz-
wiązań stosowane jest w Nowym
Jorku.

– Zwierzę musi być zamknięte
w pojemniku i nie może przeszka-

dzać innym pasażerom – pisze
portal transportpubliczny.pl – Pa-
sażerowie radzą sobie z tym prze-
pisem na różne sposoby. Niedaw-
no na Twitterze dużą popularność
zyskało zdjęcie pasażera metra,
któremu z torby zawieszonej
na ramieniu wystaje… głowa psa
husky.

W Warszawie psy nie muszą
być przewożone w torbach, ale

poważne wątpliwości budzi obo-
wiązek założenia kagańca. Czy
jamnik, chihuahua i buldożek
francuski muszą nosić kaganiec?

– Przepisy dopuszczają przewo-
żenie psów pod warunkiem, że
nie zachowują się agresywnie, nie
są uciążliwe dla pasażerów oraz
mają założony kaganiec i trzyma-
ne są na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul. – Te

same przepisy określają też jak
przewozić inne małe zwierzęta
domowe: „jeżeli nie są uciążliwe
dla pasażerów i są umieszczone
w odpowiednim dla zwierzęcia
koszu, skrzynce, klatce itp., za-
pewniającym bezpieczeństwo pa-
sażerów i zwierząt”. Dla ras bar-
dzo małych psów, którym nie spo-
sób założyć kagańca, należy za-
pewnić odpowiedni transporter,
aby zarówno zwierzę, jak i pasa-
żerowie czuli się komfortowo.

W bieżącym roku odnotowali-
śmy 21 incydentów z psami w au-
tobusach komunikacji miejskiej.
W większości dotyczyły one psów,
które nie miały kagańców,
a w ocenie pasażerów zachowy-
wały się dość agresywnie.

(dg)

Przepisy
dopuszczają przewożenie
psów pod warunkiem, że
nie zachowują się
agresywnie, nie są
uciążliwe dla pasażerów
oraz mają założony
kaganiec i trzymane są
na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul.
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Taki jest regulamin
Pies i właściciel usunięci z autobusu
� Czy buldożek francuski, jamnik i chihuahua muszą w mieć w autobusie kaganiec? Według niektórych
kierowców: tak.



GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenu Puszczy
Kozienickiej. W piątki dowóz gratis na
terenie Warszawy. Tel. 721-833-721

NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·ZAMIENIĘ: 2 pokoje 38 m2 ładne – po
remoncie bliskie Bielany, niski czynsz
270 pln/mc zamienie na większe (może
być zadłużone) tel. 501-125-205

NAUKA
·Angielski efektywnie, duże doświadczenie
z dziećmi i młodzieżą, miła atmosfera, dojazd tel.
22 835-92-57
·Matematyka u ucznia tel. 509-436-055

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Wykończenia wnętrz. Prace montażowe
(meble, drzwi), serwis złota rączka, tel.
601-070-535

FINANSE
·LEKKA pożyczka do 25 tys. Zadzwoń. Tel.
513-171-595
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142
·Pożyczka Gotówka na dowolny cel, do 25 tys.,
do 36 miesięcy, minimum formalności. Zadzwoń
796-176-363
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
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DAM PRACĘ

CARREFOUR W CH ARKADIA ZATRUDNI:
– KASJERÓW tel. (22) 339 11 80

CARREFOUR W CH ARKADIA ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW DZIAŁU:

– NABIAŁ/MROŻONKI tel. (22) 339 11 15
– WĘDLINY/SERY tel. (22) 339 11 20

– PIEKARNIA/CIASTKARNIA tel.
(22) 339 11 23

Wymagana książeczka sanitarna

CARREFOUR W CH ARKADIA ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW DZIAŁU:

– PRODUKTY SUCHE tel. (22) 339 11 08
– TEKSTYLIA tel. (22) 339 11 06

– BAZAR tel. (22) 339 11 03

DDyynnaammiicczznniiee  rroozzwwiijjaajjąąccaa  ssiięę  ssiieećć  sskklleeppóóww
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tteelleeffoonniicczznnyy  772233--447777--227777

·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·Pilne. Przyjmę panią do pracy w sklepie. Praca
w Łomiankach. Tylko osoby z doświadczeniem.
CV proszę na adres mailowy:
lomianki.rekrutacja@gmail.com
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313
·Poszukuję w Nieporęcie opiekunki dla
starszej pani. Wymagania – umiejętność
gotowania oraz jazda samochodem, mój
tel. 608-096-754 lub 603-770-005
·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca od pon do pt. Stawka
dzienna 60-100 zł netto. 695-800-080

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·A.ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE RYNGRAFY ORZEŁKI
DOKUMENTY ZDJĘCIA TEL. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.

Maciej Chodkowski

e-mail:
mchodkowski@gazetaecho.pl,

tel. 502-280-720
Biuro Reklamy

e-mail:
reklama@gazetaecho.pl,

tel. 502–280–720

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl

Należy podać treść
reklamy lub załączyć plik

graficzny
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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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL



Za po mnia ne sło wo dan cing
na Bie la nach jest wciąż ży we, cze -
go do wo dzą ta necz ne im pre zy or -
ga ni zo wa ne przez Bie lań ski Ośro -
dek Kul tu ry. Wła śnie dan cing,
a nie po tań ców ka, nie dys ko te ka,
ani nic in ne go. Bo też at mos fe ra
jest na tych im pre zach spe cy ficz -

na, nie co osten ta cyj nie sta ro świec -
ka, w sty lu re tro przy wo dzą cym
na myśl cza sy pe ere low skie. Czy li
dan cin go wa wła śnie. Ale to tyl ko
jed na stro na me da lu, bo dan cin gi
na wią zu ją też do ta necz nych pod -
wie czor ków, któ rych tra dy cja się ga
jesz cze okre su mię dzy wo jen ne go.

– W cza sach eks pan sji me diów
„par kie to te ra pia” dzia ła ko rzyst -
niej, niż sie dze nie przy kom pu te -
rze – re kla mu ją bie lań skie dan -
cin gi or ga ni za to rzy. Ale nie tyl ko
o to cho dzi, że by się po ru szać
na par kie cie. Pod wie czo rek mu -
zycz ny, czy dan cing mia ły kie dyś

swo ją ce le brę, swój rytm
i sznyt. I to uda ło się od two rzyć.
Tu mo żna spę dzić wie czór
przy ka wie, lamp ce wi na al bo
i cze goś moc niej sze go, przy mu -
zy ce gra ją cej sta re szla gie ry,
do któ rych za tań czyć po pro stu
przy oka zji wy pa da. O opra wę
mu zycz ną dba nie stru dze nie Da -
riusz Osub ka i ro bi to do sko na le
łą cząc gust z tem pe ra men tem wo -
dzi re ja z le gen dar nych lo ka li.

Ma ją bie lań skie dan cin gi już swo -
ich wier nych by wal ców. Do mi nu ją
wśród nich ci w wie ku doj rza łym,
pa mię ta ją cy kli ma ty z mi nio nej
epo ki, dan cing to wspo mnie nie
prze tań czo nej na pry wat kach mło -
do ści. Co raz wię cej jest osób w wie -
ku śred nim, ale na fa li no stal gii
za PRL -em im pre zy w BOK -u przy -
cią ga ją o dzi wo ta kże gro no młod -
szych. To im pre za nie mal „kul to -
wa”, któ rej spe cy ficz ny kli mat zna ją
je dy nie z se ria lu „O7 – zgłoś się”.

Je śli za tem ktoś lu bi sta re prze -
bo je, brzmie nie sak so fo nu, na -

stro jo we świa tło, sto li ko wy sa vo ir
vi vre w sta rym sty lu znaj dzie
na bie lań skich dan cin gach
przy Gol do nie go coś dla sie bie
w ce nie je dy nych 15 zło tych.

Ostat nia im pre za od by ła się
na po cząt ku paź dzier ni ka i by ła
po noć hucz na i uda na. Na stęp na
w li sto pa dzie.

(wk)
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Dancing na Bielanach

Stare szlagiery i niepowtarzalny klimat
� Zmieniają się czasy, obyczaje i nawet ustroje, ale dancing na Bielanach wciąż trwają. To także „tradycja stara jak świat”.

Podwieczorek
muzyczny, czy dancing
miały kiedyś swoją
celebrę, swój rytm i sznyt. I
to udało się odtworzyć.
Tu można spędzić wieczór
przy kawie, lampce wina
albo i czegoś
mocniejszego, przy
muzyce grającej stare
szlagiery, do których
zatańczyć po prostu przy
okazji wypada.

Ze spół zo stał za ło żo ny w ma -
ju 2010 r. w fi lii Bie lań skie go
Ośrod ka Kul tu ry przy ul. Es tra dy.
Gru pa uczest ni czy ła w kil ku fe sti -
wa lach jaz zo wych w Pol sce m.in.
w Au gu sto wie, Gi życ ku, Dzierz -
go niu. Gra ją no wo cze sny swing.

Więk szość mu zy ków to miesz kań -
cy Bie lan lub mi ło śni cy dziel ni cy,
zwią za ni z nią w daw niej szym
okre sie.

Bi le ty: 10 zł.
Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry,

ul. Gol do nie go 1.

Jazzowe zaduszki na Bielanach
� 2 listopada na scenie przy Goldoniego obejrzymy
zespół Racing Team Swing, grupę muzykujących
mieszkańców i miłośników Bielan.

źródło: B
O

K-B
ielany.eu

źródło: F
B

 D
zielnica B

ielany



Hi sto ria te go re mon tu cią gnie
się już od dwóch lat. By ły w niej
zwro ty ak cji, naj pierw ape le, po -
tem pro te sty ro dzi ców, cha otycz -
ne zmia ny de cy zji władz. A kie dy
się zda wa ło, że rzecz ca ła – mi mo
nie za do wo le nia czę ści ro dzi ców
kwe stio nu ją cych plan prze bu do -
wy – ma szan sę za koń czyć się
choć by czę ścio wym hap py en dem,
czy li uno wo cze śnie niem cia snej
i za nie dba nej tech nicz nie szko ły,
oka za ło się, że jed nak pro te stu ją -
cy mie li choć by czę ścio wo ra cję,
któ rej od ma wia ły im wła dze
dziel ni cy. W opi nii czę ści ro dzi -
ców re mont oka zał się źle za pla -
no wa ny i przy go to wa ny. Jesz cze
się nie za czął, a już spo wo do wał
spo re za kłó ce nia w pra cy szko ły.
Część klas zo sta nie z chwi lą je go
roz po czę cia wy łą czo na z użyt ko -
wa nia. A dzie ci już się nie miesz -
czą. W związ ku z tym część dzie ci
wcze śniej zo sta ła prze nie sio na
do udo stęp nio nych bez płat nie
i od świe żo nych w cza sie wa ka cji
sal po bli skie go Uni wer sy te tu Kar -

dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go,
w któ rych wcze śniej za ję cia mie li
stu den ci. Roz wią za nie wy da wa ło
się do bre, ale plan awa ryj ny spa lił
na pa new ce, gdy sa le w UKSW
za mknął Sa ne pid orze ka jąc, że
nie na da ją się do pro wa dze nia za -
jęć z dzieć mi. Mię dzy in ny mi ze
wzglę du na dra żnią cy za pach far -
by. In ne za strze że nia wy da wa ły
się z ko lei bar dziej ab sur dal ne
– jak choć by o 5 cen ty me trów
za ni skie su fi ty.

Ro dzi ce w opo zy cji
To, że są pie nią dze na od no wie -

nie bu dyn ku, wia do mo od ubie -
głe go ro ku. Ro dzi ce chcie li roz -
bu do wy i mo der ni za cji szko ły, ale
w in nym kształ cie niż pro po no wa -
ły wła dze. Prze py chan ki trwa ły
dłu go. Gdy wy bra no wresz cie
pro jekt nad bu do wy czę ści bu dyn -
ku, część ro dzi ców ar gu men to wa -
ła, że pla no wa ny re mont nie ma
na ce lu przy sto so wa nie szko ły
do obec nej, nad mier nej licz by
uczniów, któ rzy cho dzą do szko ły

na zmia ny, ćwi czą na ko ry ta rzach
i je dzą obia dy w za tło czo nej sto -
łów ce, ale je dy nie wy go spo da ro -
wa nie po miesz czeń na po trze by
po wsta nia przy szko le od dzia łu
przed szkol ne go.

– Wszyst ko spro wa dza się tu
do po śpie chu. Bur mistrz ro bi
wszyst ko, że by roz po cząć wy da -
wa nie pie nię dzy – bu dżet był już
za twier dzo ny chy ba w lu tym i mo -
żna by ło wszyst ko za cząć ro bić
znacz nie wcze śniej (był by czas
na kon sul ta cje, opra co wa nie kon -
cep cji pro jek to wej). Na spo tka nie
in for ma cyj ne w spra wie re mon tu
cze ka li śmy do koń ca kwiet nia „-
ska rży się w li ście do nas pan Ja -
ro sław, oj ciec ucznia SP nr 77,
z wy kształ ce nia ar chi tekt.

Wła dze się tłu ma czą
Gdy w ma ju po czą tek re mon tu

zo stał wy zna czo ny na 1 wrze śnia,
w li ście do na szej re dak cji pan Ja -
ro sław, oj ciec ucznia SP nr 77,
z wy kształ ce nia ar chi tekt, wska zy -
wał, że to ter min nie mo żli wy

do re ali za cji. – Ogło sze nie prze -
tar gu, wy bór wy ko naw cy, do ku -
men ta cja pro jek to wa, po zwo le nie
na bu do wę i ma my li sto pad, gru -
dzień – „świet ny” okres na pro -
wa dze nie prac bu dow la nych
w dzia ła ją cej szko le – iro ni zo -
wał. I nie wie le się po my lił. Zgod -
nie z obo wią zu ją cym har mo no -
gra mem re mont ma roz po cząć się
jesz cze w tym ro ku. Obec nie trwa
spo rzą dza nie pro jek tu, któ ry ma
być go to wy do 7 li sto pa da. Ca ły
re mont ma po trwać do 10 li sto pa -
da 2017 ro ku.

A cier pią ucznio wie?
Gdy część uczniów zo sta ła

prze nie sio na do UKSW, a na stęp -
nie owe sa le za mknął Sa ne pid,
zro bił się pro blem. Dzie ci zwy -
czaj nie nie mia ły się gdzie uczyć.
Zmie nio ny zo stał plan lek cji, by
wszy scy ucznio wie zmie ści li się
w kla sach. Lek cje pro wa dzo ne są
w sys te mie zmia no wym, a nie któ -
re dzie ci koń czą na ukę bar dzo
póź nym po po łu dniem. Dziel ni ca

za czę ła szu kać wyj ścia i wol nych
po miesz czeń. Uda ło się.

– 13 paź dzier ni ka po wcze śniej -
szych roz mo wach i z ak cep ta cją
Ra dy Ro dzi ców po in for mo wa li -
śmy ro dzi ców, że część dzie ci zo -
sta nie prze nie sio na do gim na zjum
nr 75 na uli cy Wrze cio no 24 – in -
for mu je Mał go rza ta Kink – rzecz -
nicz ka bie lań skie go ra tu sza. Cie -
szy też, że dziel ni ca pod ję ła ści słą
współ pra cę z ro dzi ca mi. – Po wstał
ze spół ro bo czy, w któ re go skład
we szli przed sta wi cie le urzę du
Dziel ni cy, a ta kże Ra dy Ro dzi -
ców. Wszyst kie spra wy do ty czą ce

re mon tu szko ły bę dzie my kon sul -
to wać z dy rek cją i ro dzi ca mi – do -
da je rzecz nicz ka. Przy po mi na
przy oka zji, że re mont szko ły jest
mo żli wy dzię ki pie nią dzom prze -
zna czo nym na ada pta cję bu dyn ku
szko ły w ze spół szkol no -przed -
szkol ny. – Ma my świa do mość, że
bie żą cy re mont nie roz wią zu je
do koń ca pro ble mu. W naj bli -
ższych la tach bę dzie my się sta rać
o pie nią dze na roz bu do wę szko ły.
Wcze śniej jed nak ko niecz na jest
zmia na miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go
w tym re jo nie – za po wia da.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mamy
świadomość, że bieżący
remont nie rozwiązuje
do końca problemu.
W najbliższych latach
będziemy się starać
o pieniądze
na rozbudowę szkoły.
Wcześniej jednak
konieczna jest zmiana
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w tym
rejonie – zapowiada
rzeczniczka.

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Szko ła idzie do re mon tu

Do kąd tra fią ucznio wie z Mło cin?
� Re mont Szko ły Pod sta wo wej nr 77 na Bie la nach jesz cze na do bre się nie za czął, a już wy wo łał la wi nę skarg, ko men ta rzy i me dial ne go szu mu.


