
Tomasz Mencina jest z wy-
kształcenia prawnikiem, ukończył
Uniwersytet Warszawski. Specja-
lizuje się projektach związanych
z rozwojem infrastruktury oraz
zamówieniach publicznych.
Ukończył studia podyplomowe
w Szkole Głównej Handlowej
w zakresie zamówień publicz-
nych. W 2006 roku został radnym,
a następnie przewodniczącym ra-

dy dzielnicy i wreszcie burmi-
strzem Ursynowa. W 2009 roku
podał się dymisji po oskarżeniach
o niegospodarność, gdy samorząd
nie egzekwował 74 mln zł kar
umownych od wykonawcy Areny
Ursynów. Następnie objął stano-
wisko dyrektora biura organizacji
i zarządzania w Miejskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji.

Półtora roku temu był kandy-
datem PO na burmistrza Targów-
ka. Zgłoszenie jego kandydatury
skończyło się dla Platformy…
utratą władzy w tej dzielnicy. Do-
tychczasowy koalicjant PO, czyli
komitet spółdzielni Bródno, nie
chciał słyszeć o burmistrzu spoza
dzielnicy i zawarł koalicję z PiS.

Wiceburmistrzami mają zostać
m.in. Ilona Soja-Kozłowska i Grze-

gorz Pietruczuk, który zachowa
stanowisko jako jedyna osoba
z obecnego zarządu dzielnicy.

Jak wygląda rada?
Układ sił w radzie dzielnicy

Bielany jest jasny. Na Platformę
Obywatelską oddano 15.789 gło-
sów, a na Prawo i Sprawiedli-
wość 15.777. Różnica więc jest
minimalna, ale wystarczyła, by
pierwsi w radzie dostali 12 man-
datów, a drudzy o jeden mniej.
Dwóch radnych ma SLD.

Podczas inauguracyjnej sesji ra-
dy zajęto się wyłącznie wyborem
prezydium. Opozycja z góry przy-
jęła, że w walce o pozycję przewod-
niczącego nie ma szans i można
powiedzieć, że wybory odpuściła.
Komisja skrutacyjna w składzie
Ilona Popławska, Magdalena Ler-
czak, Iwona Walentynowicz i To-
masz Herbich mogła zaprotokoło-
wać, że od przewodniczącej senior-
ki Teresy Banasiak prowadzenie
przejął Robert Wróbel (PO).

Na wiceprzewodniczących każde
z ugrupowań zgłosiło swoich
przedstawicieli. Annę Czarnecką

(SLD) wybrano 14 głosami, 11 by-
ło przeciw. Małgorzata Poręba
(PO) przeszła z wynikiem 20:1,
przy czterech się wstrzymujących.
Natomiast aż 23 głosy na 25 dostał
Jan Zaniewski z PiS, znany z tego,
że podczas każdej sesji mówi naj-
więcej i jest najbardziej ze wszyst-
kich radnych krytyczny. Co cieka-
we, dwa głosy były nieważne.

– Zapewne moi klubowi kole-
dzy tak się przyłożyli, że postawili
podwójne kreski, bo tak bardzo
chcieli pomóc i stąd te głosy nie-
ważne. Dziękuję za poparcie
i obiecuję, że się nie poprawię
– zapowiedział radny.

DG, mac

Tomasz Mencina będzie burmistrzem Bielan
� Według rekomendacji władz PO, do których dotarliśmy, kandydatem na burmistrza dzielnicy jest Tomasz Mencina.

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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Tomasz Mencina
był burmistrzem

Ursynowa. W 2009
roku podał się

dymisji po
oskarżeniach

o niegospodarność,
gdy samorząd nie

egzekwował 74 mln
zł kar umownych

od wykonawcy
Areny Ursynów
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To pan Ludwik lub – jak o so-
bie mówi – Lutek Zabawka.
W 2011 roku zrezygnował z pracy
u kogoś i stwierdził, że rozpocz-
nie własną działalność. Tym spo-
sobem postanowił zostać tzw. zło-
tą rączką i specjalistą od napraw
małego sprzętu AGD. W tym sa-
mym czasie popsuła się huśtawka
jego wnuków.

– Okazało się, że silniczek jest
uszkodzony i że nigdzie nie ma
serwisu, w którym można to na-
prawić. Części też nie było. Pomy-
ślałem, że to dobra okazja do uru-
chomienia działalności także
w tym kierunku. Wiele osób ku-
puje bowiem takie huśtawki dla
małych dzieci, bo bardzo ułatwia-
ją rodzicom życie – tłumaczy pan
Ludwik.

Klinika zabawek
Bał się jednak, że skoro nie ma

tego typu punktów serwisowych,
to znaczy, że zabawek się nie na-
prawia, bo jest to nieopłacalne.

Tym niemniej postanowił zaryzy-
kować i zaczął działać w trzech
„branżach”.

Na początku rzeczywiście szło
mu niezbyt dobrze. Ludzie dziwili
się, że w ogóle istnieje taki punkt
i że ktoś wpadł na pomysł, aby na-
prawiać zabawki. Z pomocą przy-
szły mu… media. Kilka z nich na-
pisało o działalności pana Ludwi-
ka, a Teleexpress nawet ochrzcił
serwis nazwą „klinika zabawek”.
Zamówienia zaczęły przychodzić
z całego kraju, a pan Ludwik zre-
zygnował z dwóch pozostałych
działalności.

– Obecnie pracuje po 10–12 go-
dzin i nie jestem w stanie „wyle-
czyć” wszystkich „pacjentów”
– stwierdza.

Najwięcej trafia do niego tzw.
modnych zabawek, w zeszłym ro-
ku były to lalki monster high,
w tym roku są to futrzaki furby.

No i oczywiście, cały czas ma
wiele wspomnianych huśtawek
do naprawy.

Zdarzają się też oczywiście za-
bawki sentymentalne z dzieciń-
stwa – misie, lalki czy lokomoty-
wy. Czasami ktoś przychodzi z ta-
ką zepsutą zabawką z lat młodo-

ści, aby po naprawie dać ją swoim
dzieciom.

Koszt napraw wynosi od pięciu
złotych do kilkudziesięciu procent
wartości danej zabawki. Jak pod-
kreśla pan Ludwik – taniej być
nie może, bo to precyzyjna praca,
która wymaga sporo wysiłku, a ta-
kże nadwyręża wzrok.

Radość jest bezcenna
Czasami jest zmuszony odmó-

wić przyjęcia „pacjenta”.
– Na początku nie potrafiłem

ocenić, ile czasu zajmie mi napra-
wa, teraz wiem, że niektóre napra-
wy są zbyt czasochłonne i odma-
wiam. Zawsze jednak fascynują
i zaskakują mnie stare zabawki.
Ostatnio trafiłem na bardzo cieka-
wą szopkę świąteczną. Na szczę-
ście nie muszę zajmować się tylko
furby czy monster high. Poza tym
radość dziecka z powodu napra-
wionej zabawki jest bezcenna
– podsumowuje z uśmiechem.

Pan Ludwik urzęduje
przy ul. Marymonckiej 105/4.
Przed rozpoczęciem „zabiegu”
dokonywana jest bezpłatna wyce-
ny naprawy.

ak

Ciekawostka

Obok szpitala klinika dla zabawek
� Złamana lalczyna noga czy ręka, naderwane misiowe ucho czy zepsuty
mechanizm wewnętrzny jakiejś zabawki – to wszystko nie oznacza, że musi ona
wylądować na śmietniku. Na Bielanach działa specjalista, który ją „wyleczy”.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zaprezentowany na stronie Fu-
tuwawa projekt Mai Wrońskiej
przedstawia krajobraz rodem ze
„Star Treka”.

– Idea opiera się na utworzeniu
nowych miejsc pracy poprzez za-
projektowanie na tym terenie
ośrodka przemysłu tkackiego
– pisze autorka w opisie koncep-
cji. – Wzrost intensywności zabu-
dowy oraz nowe zakłady przemy-
słowe wiążą się ze wzrostem za-
potrzebowania na energię. Pro-
blem rozwiązano poprzez uprawę
alg i roślin energetycznych, które
zaspokoją te wymagania.

Gigantyczna hiperstruktura
dla 15 tys. mieszkańców (!), za-
wierająca mieszkania, przedszko-
la, szkoły, uczelnię i tereny rekre-
acyjne, a nawet… kościół i cmen-
tarz w miejscu huty? Cały ruch sa-
mochodowy ukryty pod ziemią?
Warszawa jako ważny ośrodek
tekstylny? Wszystko to brzmi nie-
wiarygodnie. A ktoś przed II woj-
ną światową przypuszczał, że
za kilka lat na północ od Warsza-
wy powstanie wielka huta, którą
później odkupi indyjski miliar-
der?

DG

Hiperstruktura w miejscu huty?
� Wizje młodych architektów z Politechniki Warszawskiej
idą czasem tak daleko, że ciężko uwierzyć, że są
w ogóle możliwe. Oto koncepcja dla rejonu huty godna
najlepszych autorów science-fiction.
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Objazdy, korki,
zamknięcia ulic

Rok 2014 jest dla Bielan okre-
sem objazdów: zamknięto część
Kasprowicza, na Marymonckiej
zaczęły się prace przy kolektorze
ściekowym, trwała przebudowa
Sacharowa oraz Reymonta. Roz-
poczęły się także prace nad no-
wym planem zagospodarowania
terenu „Serka” i na nowo rozgo-
rzała dyskusja: co miałoby tam
powstać: parking, teren zielony,
a może miejsce do rekreacji?
Pierwotnie ta atrakcyjna działka
miała iść na sprzedaż, ale prawnie
utrudnia to tunel metra biegnący
pod ziemią.

Bazar Conrada
Wraca temat bazaru przy Con-

rada. Handlowcy nie chcą opuścić
zajmowanego bezumownie grun-
tu przekazanego w użytkowanie
wieczyste spółdzielni mieszkanio-
wej w 1997 roku, handel zamiera
– a spór toczy się w sądzie.
Do końca roku rozstrzygnięcia
nie ma i nic nie wskazuje na to, że
prędko ono nastąpi.

Wysypisko Radiowo: miał być
koniec ze smrodem

Przez cały rok przez nasze łamy
przewija się kwestia góry śmieci

na Radiowie. Choć w lutym poja-
wiają się zapowiedzi władz mia-
sta, że wysypisko przeniesie się
do gminy Zielonka a w ciągu
trzech lat smród i zanieczyszcze-
nia przestaną być problemem tej
części Bielan – mieszkańcy mają
odmienne zdanie, obserwacje
i przypuszczenia. W kwietniu pi-
kietowali pod urzędem miasta,
w październiku – na Wólczyńskiej
i pod ratuszem dzielnicy. Trzy ty-
godnie przed wyborami samorzą-
dowymi z członkami stowarzysze-
nia „Czyste Radiowo” spotkała
się Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Obiecała, że uciążliwości będą się
zmniejszać, a w tym czasie MPO
zapowiedziało zwiększenie pryzm
kompostowych o połowę. – Pre-
zes MPO oszukuje mieszkańców
i władze dzielnicy. Co innego de-
klaruje na spotkaniach, a co inne-
go robi – stwierdził wiceburmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Trampoliny miały być!
Na terenie AWF miał powstać

jeden z najnowocześniejszych
i fantazyjnych placów zabaw
w Warszawie – z trampolinami,
skateparkiem i innymi atrakcja-
mi. Im bliżej końca roku, tym pla-
ny się kurczą: nie przy Akademii
Wychowania Fizycznego, tylko

na Cegłowskiej przy domu kultu-
ry. I bez trampolin, bo za drogie
zdaniem większości radnych.

Kilka inwestycji obywatelskich
W ramach budżetu partycypacyj-

nego to bielańczycy zadecydowali
o tym, jakie inwestycje są ich zda-
niem niezbędne dla lepszego funk-
cjonowania dzielnicy. Wybrano
pięć z największą liczbą głosów.
Z pieniędzy „obywatelskich”
na Bielanach ma powstać m.in.
plac zabaw w parku Młocińskim,
wieża dla jerzyków w parku Her-
berta, ule dla owadów zapylają-
cych, w szkole przy Reymonta będą
prowadzone zajęcia sportowo-wy-
chowawcze a Biblioteka Publiczna
wzbogaci się o nowe książki i au-
diobooki. Niestety – frekwencja
w głosowaniu bardzo słaba. Popra-
wimy się w następnym roku?

Pułkowa – szerzej
i na gruzach?

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad zaproponowa-
ła poszerzenie Pułkowej o jeden
pas w każdą stronę, nadanie jej
statusu drogi ekspresowej i zli-
kwidowanie przejść dla pieszych.
Mieszkańcy byli przerażeni: takie
rozwiązanie spowodowałoby po-
dzielenie Młocin i odcięcie miesz-
kańców domków jednorodzin-
nych od infrastruktury sklepowej
czy innych usług. Popierają ich
dzielnicowi urzędnicy. Wszyscy
zaś czekają na rozpoczęcie budo-
wy wylotówki na Gdańsk, co ma
nastąpić – teoretycznie – w 2016
roku.

Szykuje się burzenie osiedli?
Czy jest możliwe, aby na Biela-

nach powstało osiedle, które zo-
stanie wyburzone? Teoretycznie
tak – rezerwa terenowa pod trasę
S7, mającą być nową wylotówką

z Warszawy w kierunku Gdańska,
istnieje od kilkudziesięciu lat, ale
znajdują się na niej prywatne
działki, których właściciele chcie-
liby budować domy, markety czy
całe osiedla. Możliwa jest zatem
sytuacja, w której samorząd – po-
zbawiony legalnych dróg i zapę-
tlony w absurdalnym prawie – wy-
razi zgodę na budowę w miejscu,
w którym mają przeciąć się trasa
S7 i Trasa Mostu Skłodow-
skiej-Curie. Jeśli GDDKiA uzy-
ska później – zgodnie ze specu-
stawą – zgodę na realizację inwe-
stycji drogowej, będzie mogła wy-
właszczyć mieszkańców osiedla,
zapłacić im odszkodowania (za-
pewne horrendalne) i po prostu
zbuduje trasę szybkiego ruchu
na gruzach kilkuletnich domów.

Dzielnica zastawiona
samochodami

Na Kasprowicza obowiązuje
zakaz zatrzymywania się między
Podczaszyńskiego a aleją Zjedno-
czenia. Ulica musi być drożna, bo
po sąsiedzku trwa budowa kolek-
tora na Marymonckiej. Mieszkań-
cy narzekają, a dla pozbawionych
miejsc do parkowania miasto wy-
tyczyło tymczasowe parkingi: je-
den przy stacji metra Wawrzy-
szew, drugi w pobliżu huty. Zakaz
ma obowiązywać do końca przy-
szłego roku. A i tak okazuje się,
że miejsc parkingowych w okolicy
jest za mało. Samochody osób do-
jeżdżających do stacji metra za-
pełniają wszystkie miejsca parkin-
gowe nie tylko w garażu, ale także
na okolicznych ulicach: na wą-

skiej Nocznickiego stoją nawet
na skrzyżowaniach i zakrętach,
pobliska Kaliszówka wygląda jak
jeden wielki parking a trawniki
w całej okolicy zmieniły się
w błotniste bajora… Mieszkańcy
okolic mówią wprost: – Zabrali
nam miejsca do parkowania. I od-
dali przyjezdnym.

Zielony mosteczek
Stawy Brustmana utraciły cha-

rakter urządzeń melioracyjnych
i obecnie pełnią tylko funkcję tzw.
odbiorników wód opadowych. Są
zaniedbane i brudne. Dzielnica
w tym roku oczyszczała je dwu-
krotnie i dodatkowo odnowiła
drewniany pomost, a w zasadzie
postawiła go od nowa.

Dekret Bieruta – jak dotknie
Bielany?

Przedszkole na Klaudyny, szko-
ła na Rudzkiej czy park Olszyna
– m.in. wobec tych terenów toczy
się w stołecznym ratuszu postępo-
wanie, które może zakończyć się
koniecznością ich zwrotu spadko-
biercom lub właścicielom rosz-
czeń. W tej chwili toczą się postę-
powania z wniosków dawnych wła-
ścicieli hipotecznych o uregulowa-
nie stanu prawnego dwóch nieru-
chomości utraconych na podsta-
wie tzw. dekretu Bieruta. Nie wia-
domo, kiedy i jakie będzie roz-
strzygnięcie, bo takie postępowa-
nia często toczą się latami.

I tyle z przeglądu. „Echo” wró-
ci pod koniec stycznia. Wesołych
świąt!

(wt)

Rok na Bielanach w pigułce
� Stało się tradycją, że w ostatnim wydaniu „Echa” zbieramy najciekawsze – naszym
zdaniem – tematy, jakimi zajmowaliśmy się przez cały rok. Wiemy, że to mocno
niekompletne i pobieżne zestawienie – ale całość i tak jest dostępna dla wnikliwych
na naszym portalu tubielany.pl, gdzie czytelników zachęcamy do głosowania: które
tegoroczne wydarzenia były najważniejsze?

Radiowo: śmietnik Warszawy

Jeśli to korek, to jesteśmy na Marymonckiej. Na przykład



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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

13 grudnia o godz. 11.00 w Me-
diatece pojawią się mistrzynie flo-
rystyki i plastyczki, które wraz

z uczestnikami stworzą oryginalną
i nietuzinkową kompozycje bożo-
narodzeniową. Spotkanie przezna-

czono dla dwudziestu osób: dziesię-
ciu dorosłych i dziesięciorga dzieci
w wieku szkolnym (rodzice, dziad-
kowie, ciocie i wujkowie z dziećmi).
Zebrani będą również tworzyć de-
koracje świąteczne, które zostaną
wyeksponowane na wystawie
w urzędzie dzielnicy Bielany.

Organizatorzy zapraszają dzieci
od siódmego roku życia.

Zapisy pod numerem telefonu
MutiCentrum: 22 291–44–71.

Spotkanie potrwa
do godz. 15.00.

Mediateka Start-Meta, ul. Sze-
gedyńska 13a, tel. 22 291–44–61.

kc

Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe
� Zaproszone są dzieci z rodzicami, ciociami, wujkami, dziadkami i babciami.
Mediateka organizuje międzypokoleniowe spotkanie, podczas którego całe rodziny
będą tworzyć niepowtarzalne ozdoby choinkowe.

Rodzinne kolędowanie ze
Społeczną Szkołą Muzyczną im.
W. Lutosławskiego zaplanowano
na 16 grudnia na godz. 17.00,
dwa dni później – 18 grudnia
o godz. 17.30 Mediateka zapra-

sza dzieci na teatrzyk „Królowa
Zimy i Święty Mikołaj”.

Spektakl wykona Teatr Złoty
Dukat. Wstęp wolny, nie ma ko-
nieczności zapisów.

kc

Kolejna impreza z cyklu „Dwie
Godziny dla Rodziny” będzie wy-
jątkowa, ponieważ świąteczna.

Dzieci spotkają się z Teatrem
Dobrego Serca oraz z wróbelkiem
Teosiem, który pojawi się w spekta-
klu „Teoś i Boże Narodzenie”.
W wigilijny wieczór na starym stry-
chu dzieją się dziwne rzeczy
– zwierzęta rozmawiają o Bożym
Narodzeniu! Po rozdaniu prezen-

tów ciocia Kasia i wujek Zbych wy-
stawią dla swoich dzieci przedsta-
wienie o zwariowanym wróbelku
Teosiu, który odkryje historię Bo-
żego Narodzenia. W drugiej części
imprezy BOK zaprasza na zabawy
plastyczne związane z nadchodzą-
cym Bożym Narodzeniem.

Impreza dla dzieci od 3 lat, bi-
lety 10 zł. Start zajęć o 12.30.

kc

Świąteczne „Dwie Godziny dla Rodziny”
� 14 grudnia na Goldoniego dzieci spotkają się
z wróbelkiem.

– 17 grudnia o godz. 17.00 Te-
atr Maska zaprezentuje przed-
stawienie „Świąteczna przygo-
da”.

Ta mądra historia zmusi nawet
najbardziej sceptycznego widza
do refleksji nad sobą i swoim po-
stępowaniem. Mały Tygrysek
i jego przyjaciele zabiorą naj-
młodszych w wyprawę pełną
przygód i odkryć. Ten spektakl
porusza także bardzo istotny te-
mat – radosnego oczekiwania.
Ukazuje magię Świąt i ich war-
tość w życiu człowieka.

Widowisko przeznaczone jest
dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III szkoły podsta-
wowej,

Biblioteka przy Perzyńskie-
go 3, informacje: 22 835–18–43.

kc

Świąteczna przygoda na Perzyńskiego
� Opowieść o marzeniach, odwadze i przyjaźni, osadzona w bajecznej, zimowej
scenerii – spotkanie z teatrem dla dzieci w bibliotece na Perzyńskiego.

źródło:teatrw
ariacja.pl

źródło:w
w

w.teatrdobregoserca.pl

Teatrzyk o Mikołaju
i rodzinne kolędowanie
� Mediateka szykuje się na nadchodzące święta:
spektaklem oraz koncertem kolęd.

źródło:m
ediateka.w

aw.pl

Teatr Wariacja



Budowę Domu Kultury „Piaski”
zapowiadał przed trzema laty wice-
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Dwa miliony złotych leżały już za-
rezerwowane w kasie, kolejnych 12
mln dzielnica spodziewała się z ty-
tułu dofinansowania unijnego. No-
woczesna, przeszklona konstrukcja
miała pomieścić salę plastyczną,
pracownię fotograficzną, studio
nagrań i mnóstwo innych atrakcji.

Plany są wciąż aktualne, tylko
ciągle nimi pozostają. I rodzi się
pytanie: może inwestycja o takim
rozmachu jest nam niepotrzebna?

Czytelnik: zrzućmy szpetny
napis

Do lat 90. ubiegłego stulecia
przy ul. Jarzębskiego stał spół-
dzielczy dom kultury. Obecnie
na Piaskach istnieje tylko osiedlo-
wy klub przy Rudnickiego, które-
go ze względów technicznych i lo-
kalowych nie można nazwać
ośrodkiem kultury. Tę funkcję
z powodzeniem pełni biblioteka
na rogu Staffa i Duracza, która
biblioteką jest głównie z nazwy.
To znaczy spełnia podstawową ro-
lę, ale rozwija też wiele innych
działalności. W tym roku zaję-
ła I miejsce w Warszawskiej Na-
grodzie Edukacji Kultury w kate-
gorii Instytucji Animacji Kultury.

Różnorodność zajęć i wielki
potencjał wypożyczalni docenia
jeden z naszych czytelników.

– Chyba każdy stary mieszka-
niec Bielan zna nieciekawy z ze-
wnątrz budynek na rogu ulic Du-
racza i Staffa, wyglądający ze
swoim neonem jak stara remiza
strażacka. Jednak nie każdy wie,
że w środku nie mieści się nudna
biblioteka z czytelnią tylko jeden
z najaktywniejszych ośrodków
kultury na Bielanach. Są wystawy,
prelekcje, odczyty. Miejsce spo-
tkań dla zacnych organizacji spo-
łecznych i kulturalnych. Jest wy-
dawany miesięcznik kulturalny
„Karuzela”. W ciągu roku dzie-
siątki inicjatyw i wydarzeń. To
miejsce, które żyje kulturą, ale
za słabo „promieniuje” na okolicę
– podkreśla. – Wkrótce do budo-
wanych po sąsiedzku monstrual-
nych blokowisk wprowadzi się pa-
rę tysięcy dorosłych i dzieci, trze-
ba więc im przygotować dostęp
do kultury. Dlatego proponuję
zrzucić szpetny czerwony napis
„biblioteka” i powiesić świecący
całą dobę neon „Dom Kultury
Słodowiec”, dorzucić parę zło-
tych, by dyrektor miał większe
możliwości działania. Gdyby jesz-
cze oddać bezpański i zaniedbany
park Herberta we władanie domu

kultury, byłyby tam przez cały rok
imprezy kulturalne na świeżym
powietrzu: zajęcia dla dzieci, czy-
tanie lektur i namiot z nieograni-
czonym polem działania dla orga-
nizacji pozarządowych – przeko-
nuje.

Realne?
– Nie czujemy się i nie chcemy

być domem kultury. Jesteśmy bi-
blioteką, jesteśmy z tego dumni,
to nasza podstawowa funkcja
– mówi jednak Witold Kron, dy-
rektor Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica. Dodaje jed-
nak, że gdyby dzielnica bardziej
pomogła, to działalność jego pla-
cówki byłaby bardziej prężna i nie
trzeba byłoby czynić sztucznych
zabiegów.

– Projekt budowy domu kultury
na Piaskach jest w zasadzie goto-

wy. Czekamy na korektę aktu no-
tarialnego. Błąd powstał jeszcze
w latach 70. ubiegłego stulecia.
Niestety, procedury trwają u nas
bardzo długo. Kiedy sąd już wyda
postanowienie, zamierzamy sta-
rać się o dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego – mówi
zdecydowanie wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk.

Podkreśla jednocześnie, że za-
leży mu na zwiększeniu aktywno-
ści kulturalnej w rejonie parku
Herberta. – Marzy mi się, aby to
miejsce stało się ośrodkiem dzia-
łalności kulturalnej, tak jak park
Olszyna jest miejscem aktywności
sportowej. Organizujemy już pik-
niki ekologiczne, ale chcemy wię-
cej, pomyślimy m.in. o kinie ple-
nerowym. Natomiast działalność
biblioteki oczywiście doceniamy.

W latach 2006–2010 zmodernizo-
waliśmy ją kosztem 2,5 mln zł.
Zostały wybudowane patio, win-
da, sala kina podwórkowego.

W nowym budżecie dzielnicy po-
myślimy o dołożeniu jej pieniędzy
– obiecuje.

mac

Dom Kultury Słodowiec – dobry pomysł?
� Już dwa lata temu Bielany miały mieć nową placówkę kulturalną, ale przedsięwzięcie na osiedlu Piaski, na rogu ulic Magiery i Jarzębskiego, do tej
pory nie doczekało się nawet wstępnej realizacji. To wciąż plany, o których pisaliśmy w ostatnim wydaniu „Echa”. – Może w takim razie zamiast szukać
ciężkich milionów na budowę, lepiej dofinansować takie obiekty jak biblioteka na Słodowcu? – pyta nasz czytelnik, który przysłał list do redakcji.
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Marzy mi się,
aby park Herberta stał się
ośrodkiem działalności
kulturalnej, tak jak park
Olszyna jest miejscem
aktywności sportowej.
Organizujemy już pikniki
ekologiczne, ale chcemy
więcej, pomyślimy m.in.
o kinie plenerowym
– mówi Grzegorz
Pietruczuk.







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

Pu blicz ne ro we ry car go, umo żli -
wia ją ce prze wóz ła dun ku o wa dze
do 100 kg lub czwór kę dzie ci, po ja -
wi ły się w War sza wie na po cząt ku
sierp nia. Je den z nich mo żna by ło
wy po ży czyć na węź le Mło ci ny i… już
pierw sza wy po ży cza ją ca oso ba go
znisz czy ła. Ro wer był moc no po ry so -
wa ny, miał prze bi tą opo nę, po wy gi -
na ną ob ręcz ko ła, urwa ną przed nią
lam pę i bra ko wa ło klu cza od blo ka -
dy. Za nim zdą żył wró cić, wy po ży -
czal nia zdą ży ła za ni żyć sta ty sty ki
na ty le, że już do koń ca se zo nu po -
zo sta ła naj mniej po pu lar ną w mie -
ście (po ło wę wszyst kich wy po ży czeń
w War sza wie, 63 ze 133, za no to wa no
w lo ka lu Pań stwo Mia sto na Mu ra -
no wie). Na po cząt ku grud nia ro we ry
car go, po dob nie jak Ve tu ri lo i sta cje
ibom bo, tra fi ły do ma ga zy nu.

– Ro we ry wy po ży cza li rów nie
chęt nie mę żczyź ni co ko bie ty
– mó wi Ar tur Ton de ra z Za rzą du
Trans por tu Miej skie go. – Naj czę -
ściej by ły wy po ży cza ne do trans -
por tu dwój ki, trój ki lub czwór ki
dzie ci.

Ro we ry car go bę dzie mo żna
wy po ży czać po now nie, ale już nie
na Mło ci nach. W na stęp nym se -
zo nie, któ ry roz pocz nie się
w mar cu, wy po ży czal nia prze no si
się do Cen trum Re kre acyj no -
-Spor to we go przy Lin de go.

DG

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Więk szość chod ni ków w Ło -
mian kach jest obec nie dwu ko lo ro -
wa – na po ma rań czo wej czę ści do -
pusz czo ny jest ruch jed no śla dów.
Kon flik ty na li nii pie szy – ro we -
rzy sta to co dzien ne prze py chan ki
i utarcz ki słow ne, w któ rych jed na
stro na udo wad nia dru giej, że nie
zna za sad do bre go wy cho wa nia,
ru chu dro go we go, współ ży cia spo -
łecz ne go – czy li nie umie: cho dzić,
jeź dzić, mi jać i po wia da miać.

To ma się skoń czyć. Urząd mia -
sta prze pro wa dził kon sul ta cje
spo łecz ne i w opar ciu o ich wy nik
bę dzie stwo rzo na kon cep cja prze -
bie gu tras ro we ro wych na te re nie
ca łej gmi ny Ło mian ki.

– Pierw sze wnio ski wpły nę ły już
pod czas spo tka nia z miesz kań ca -
mi 27 li sto pa da. Do ty czy ły one
przede wszyst kim wy od ręb nie nia
tras ro we ro wych, pa da ły py ta nia
od no śnie po łą czeń cią gów ko mu -
ni ka cyj nych z gmi na mi ościen ny -
mi i War sza wą. Oce nia no rów nież
roz wią za nia tech nicz ne ście żek
ro we ro wych, np. ro dzaj na -
wierzch ni czy ozna ko wa nie po zio -
me i pio no we – mó wi wi ce bur -
mistrz Piotr Ru siec ki i ja ko wzór
do na śla do wa nia po da je frag ment
wy bu do wa nej nie daw no ście żki
przy ul. War szaw skiej. Jest to od -
se pa ro wa na od chod ni ka tra sa
dla ro we rów o na wierzch ni as fal -
to wej. Dro ga bę dzie przed łu ża na,
co stwo rzy ide al ne po łą cze nie
z War sza wą.

Ja kie są wy ni ki prze pro wa dzo -
nych kon sul ta cji? Oka za ło się, że
miesz kań cy przede wszyst kim chcą
po dzia łu tras dla ro we rów na szla ki
ko mu ni ka cyj ne i re kre acyj ne oraz
tra sy szyb kiej ko mu ni ka cji z gmi ną
Czo snów i War sza wą. Po za tym
zwró co no uwa gę na to, że Ło mian -
ki po trze bu ją par kin gu ro we ro we -
go. To nie wszyst ko. Miesz kań cy
pod kre śli li, że ko niecz na jest ana li -
za ist nie ją cych już ście żek przede
wszyst kim przy ul. War szaw skiej
i nie zbęd ne jest ich po łą cze nie
w jed ną nit kę. Ma rze niem ro we -
rzy stów jest też do bre po łą cze nie
wszyst kich tras dla jed no śla dów ze

szla ka mi tu ry stycz ne go Kam pi no -
skie go Par ku Na ro do we go.

Po my słów po ja wi ło się wie le.
Ro we rzy ści chcą też bez piecz niej
jeź dzić do Je zior ka Dzie ka now -
skie go, czy z Dzie ka no wa Baj ko -
we go do szko ły w Dzie ka no wie
Le śnym. Ma rzy się im też wy god -
na jaz da przy Ko le jo wej – ście żki
mo gły by po wstać na dro gach ser -
wi so wych.

Te raz z kon sul ta cji zo sta ną wy -
cią gnię te wnio ski i na ich pod sta -
wie stwo rzo na bę dzie kon cep cja
tras ro we ro wych na te re nie gmi ny
Ło mian ki.

AS

Na razie nie wygląda to najlepiej – ścieżka wychodząca na
pasy, a chodnik na jezdnię…
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Migawki z okolicy
Rowery cargo furory nie zrobiły
� Towarowe rowery, które można było wypożyczać
za darmo na Młocinach, nie zrobiły furory. Czy
w drugim sezonie będzie lepiej?

Gdzie w Łomiankach powinny
powstać ścieżki rowerowe?
� Rowerem z Łomianek do Warszawy? Już wkrótce będzie bezpieczniej.



Do sprzą ta nia tej zi my wy zna -
czo no trzy szla ki ro we ro we, bie -
gną ce przez dziel ni cę. Pierw szy bę -
dzie słu żyć wła ści wie ro we rzy stom
z Bia ło łę ki, ale ta kże miesz kań com
osie dli na Mło ci nach – to dro ga ro -
we ro wa wzdłuż Tra sy Mo stu Skło -
dow skiej -Cu rie. Te go rocz ne po -
mia ry ru chu wy ka za ły, że jest to
naj bar dziej ru chli wa tra sa ro we ro -
wa na Bie la nach, więc jej wy bór był
oczy wi sty. Bę dzie mo żna wy god nie
do je chać nią do sta cji me tra Mło ci -
ny i tam wsiąść z ro we rem do pod -
ziem nej ko lei. Dla tych, któ rzy bę -
dą chcie li prze je chać ca łą tra sę
do cen trum ro we rem, ZTM od -
śnie ży dro gę wzdłuż Wi sło stra dy.
Bę dzie to ta kże do jazd na Pra gę,
bo prze jezd na ma być też dro ga
na mo ście Gdań skim. To chy ba
lep szy wy bór, niż ewen tu al ne od -
śnie ża nie dro gi na Ma ry monc kiej
lub Ka spro wi cza, bo wzdłuż Wi sło -
stra dy nie ma ko mu ni ka cji szy no -
wej i jest to dro ga, któ rą do cen -
trum ja dą wspól nie ro we rzy ści
z Bie lan i Bia ło łę ki.

Trze cią od śnie ża ną dro gą na Bie -
la nach bę dzie ta na Bro niew skie go,
na ca łej dłu go ści od al. Rey mon ta
do al. Ja na Paw ła II. Bę dzie to
część sze ścio ki lo me tro we go szla ku,
umo żli wia ją ce go do jazd do al. So li -
dar no ści… i nie ste ty nie da lej, bo
dal szy ciąg dro gi w al. Ja na Paw -
ła II jest do pie ro w bu do wie.

Od śnie ża ne bę dą oczy wi ście ta -
kże chod ni ki z do pusz czo nym ru -
chem ro we rów, np. po wschod niej
stro nie al. Rey mon ta.

DG

Niektóre drogi rowerowe będą odśnieżane
� Zarząd Transportu Miejskiego idzie na rękę zimowym rowerzystom. Niektóre
bielańskie drogi będą odśnieżane.

W ra mach rzą do we go pro gra mu
Ra do sna Szko ła pla ców ki oświa to -
we w ca łej Pol sce mo gły sko rzy stać
z do fi nan so wa nia na bu do wę no we -
go pla cu za baw. Mi ja ją cy rok był
ostat nim ro kiem pro jek tu, więc pięć
bie lań skich pla ców mo żna uznać
za zbu do wa ne w ostat niej chwi li.

– Ka żdy z no wych pla ców za -
baw ma po wierzch nię 500 m2

i bez piecz ną na wierzch nię po li -
ure ta no wą – mó wi Ta de usz Ole -
chow ski, rzecz nik urzę du dziel ni -
cy Bie la ny. – Pla ce za baw zo sta ły
wy po sa żo ne w ze staw za ba wo wy,
sta tek oraz ele men ty ma łej ar chi -
tek tu ry ty pu ław ki i ko sze
na śmie ci. Wy ko na ne zo sta ły ta -
kże pra ce ogrod ni cze po za na -
wierzch nią bez piecz ną.

Z pla ców za baw mo gą już ko -
rzy stać dzie ci ze szkół pod sta wo -
wych przy Sa mo gło sce 9, Bro -
niew skie go 99A, Bal ce rza ka 1
oraz Fon ta ny 1 i 3. Naj dro ższy był
ten w Szko le Pod sta wo wej nr 214
przy Fon ta ny 1. Kosz to wał po -
nad 197 tys. zł. War to by ło?

DG
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„Za to ki? To się le czy” to cykl
ar ty ku łów pu bli ko wa nych na stro -
nie Zie lo ne go Ma zow sza,
a od nie daw na ta kże ty tuł fa ce bo -
oko wej stro ny ini cja ty wy „prze ciw
nad uży wa niu za tok au to bu so -
wych”. Pro wa dzą cy stro nę ak ty wi -
ści zwra ca ją uwa gę, że w na szym
mie ście chod ni ki są zwę ża ne
w miej scach, w któ rych ruch pie -
szy jest naj więk szy, czy li na przy -
stan kach au to bu so wych. My lą się
ci, któ rzy uwa ża ją, że jest to prak -
ty ka nor mal na w ska li Eu ro py.
Od co naj mniej kil ku na stu lat
mia sta sta wia ją ce – tak jak War -
sza wa – na trans port zbio ro wy, li -
kwi du ją za to ki, bu du jąc w za mian
ele men ty unie mo żli wia ją ce wy -
prze dze nie sto ją ce go na przy stan -
ku au to bu su lub na wet an ty za to -
ki, czy li po sze rze nia chod ni ka
kosz tem jezd ni, zwę ża ją ce ją np.
z trzech pa sów do dwóch.

Ja kie jesz cze ar gu men ty, po za
ogra ni cza niem miej sca na przy stan -
ku, sta wia ją prze ciw ni cy za tok?
Cho dzi m.in. o spo wal nia nie au to -
bu sów, któ rym ła twiej jest wje chać
do za to ki, niż z niej wy je chać (nie
wszy scy kie row cy re agu ją na włą -

czo ny w au to bu sie le wy kie run kow -
skaz). To ta kże do dat ko we kosz ty
bu do wy ulic, two rze nie miejsc za -
chę ca ją cych do nie le gal ne go par -
ko wa nia (i dal sze go blo ko wa nia
au to bu sów) i stwa rza nie za gro że nia
na dro dze. Za to ka za chę ca bo wiem
kie row ców do szyb kie go prze je -
żdża nia obok sto ją ce go w niej au to -
bu su, zza któ re go mo że na gle wyjść
pie szy. I nie wy ni ka to z sa mo bój -
czych ten den cji pie szych, ale te go,
że lu dzie w na tu ral ny spo sób wy -
bie ra ją naj krót sze dro gi do ce lu.
War szaw skie przy stan ki za zwy czaj
– ina czej niż w in nych du żych mia -
stach Eu ro py – są do stęp ne tyl ko
z jed ne go koń ca.

W War sza wie za tok przy stan ko -
wych nie bu du je się prak tycz nie tyl -
ko tam, gdzie nie ma na nie miej -
sca, a przy stan ki są bar dzo czę sto
zde cy do wa nie za wą skie: tram wa -
jo we w al. Ja na Paw ła II i Al. Je ro -
zo lim skich al bo au to bu so we
przy sta cji Po li tech ni ka to przy kła -
dy sztan da ro we. A gdzie pro blem
ten wy stę pu je w na szej oko li cy?
Pro si my o nad sy ła nie przy kła dów:
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

DG

Zatoki przystankowe
to przeżytek?
� Kto powinien mieć priorytet w mieście: samochody
czy piesi? Zdaniem coraz większej liczby osób, a także
strategii transportowej Warszawy, odpowiedź jest prosta:
piesi. Dlaczego więc zwężamy chodniki tam, gdzie
pieszych jest najwięcej?

Tak wyglądają przystanki w Brukseli. Ominięcie stojącego
autobusu jest możliwe... ale tylko rowerem

źródło: fb Zatoki? To się leczy

Pięć szkół ma nowe place zabaw
� Na mikołajki dzieci z bielańskich szkół podstawowych dostały w tym roku bardzo
drogie prezenty: place zabaw za ponad 870 tys. zł.

Pierwszy odśnieżany szlak będzie służyć właściwie rowerzystom
z Białołęki, ale także mieszkańcom osiedli na Młocinach



NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596
·PROBLEM Z Mieszkaniem Zadłużonym
/ problemem Eksmisji – Komornik / z Lokatorem
/ Proszę o tel. 500-205-923

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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 pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gazowe z uprawnieniami instalacja i dozór,
przeróbki elektryczne i hydrauliczne 602-362-911

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Naprawa okien PCV. 796-698-555
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·www.malowanie-remont.pl 536-482-303
·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Księgowy od 25 lat w zawodzie poprowadzi
każdą firmę od A do Z. Porady prawne
i podatkowe zawarte w cenie usługi. tel.
691-036-471

ZDROWIE I URODA

AAUURRIIMMEEDD  llaarryynnggoollooddzzyy  2222 775511--9977--7733,,
550022--992222--884444  wwwwww..llaarryynnggoolloogglloommiiaannkkii..ppll

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń  

550044--449988--4488!!

DAM PRACĘ
·Krawcową do nowo otwartego punktu
poprawek krawieckich w Łomiankach.
Wymagane doświadczenie oraz
umiejętnośc obsługi klienta, oferujemy
umowę o pracę tel 794-907-363
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

·Pilnie zatrudnię panią do sklepu z odzieżą
używaną. Praca w Łomiankach. Cv proszę
przesyłać z dopiskiem ŁOMIANKI na adres
mailowy: office@nous.org.pl

SPRZEDAM
·Piec gazowy vaillant 691-686-772

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

5 - 19.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz
fi zjo te ra peu ta,sze f ze -
spo łu te ra peu tycz ne go
fir my Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 10 - 19 grudnia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010





reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

– Mi ne ral ność to ter min czę -
sto spo ty ka ny w opi sach win.

– Fak tycz nie, mi ne ral ne bądź
ka mien ne niu an se to czę ste ce -
chy trun ku.

– Czym wła ści wie jest?
– Tak na praw dę to ter min

umow ny. Nie jest to stric te okre -
ślo ny zwią zek che micz ny, ale po -

łą cze nie es trów, mi ne ra łów śla -
do wych, jo nów po zio mu kwa so -
wo ści i al ko ho lu. Ca łość tych
cech mo żna okre ślić ja ko mi ne -
ral ność wła śnie.

– Jak za tem ją wy kryć?
– War to roz po cząć swą przy go dę

z mi ne ral no ścią od de gu sta cji win
zna nych z mi ne ral ne go cha rak te ru.

To z pew no ścią po mo że od kryć tą
ce chę w in nych trun kach.

– Ja kie to wi na?
– Cho cia żby fran cu skie Cha -

blis – ten ro dzaj Char don nay
mo żna okre ślić ja ko kre do wy. In -
ną mi ne ral ność od kry je my w nie -
miec kich Rie slin gach – tu mo że -
my ją za kla sy fi ko wać ja ko ka -
mien na lub łup ko wa. Cie ka wą od -
mia ną mi ne ral no ści od naj dzie my
w ga li cyj skich Al ba rin ho – mo żna
je okre ślić ja ko sło ne.

– Czy mo żna za tem po sta wić
te zę, że mi ne ral ność to ró żne od -
mia ny ka mien nych niu an sów?

– Nie do koń ca. To znacz nie
szer sze po ję cie. To nie tyl ko
skła do we sma ku: po cząw -
szy od mo krych ka mie ni,
przez mi ne ra ły ska ło -
twór cze, naf tę, jod,
po sło ność mor skiej
wo dy. Mi ne ral ność to
też – mo żna by rzec – od czu cie
więk szej kon cen tra cji, bo gat szej
tek stu ry wi na.

– Czy mi ne ral ność wy stę pu je
je dy nie w bia łych wi nach?

– Mo że my ją od kryć cho cia -
żby we wło skich San gio ve se, np.
Chian ti czy Bru nel lo bądź Ros so
di Mon tal ci no. Tu mi ne ral ność
mo żna okre ślić ja ko gli nia stą
bądź be to no wą. In nym przy kła -
dem jest żwir ko we fran cu skie
Bor de aux. Ale fak tem jest, że mi -
ne ral ne nu ty są ła twiej sze do zdia -
gno zo wa nia w bia łych trun kach.

– Czy li w bia łych wi nach jest
jej wię cej?

– Nie ko niecz nie. Po pro stu
w czer wo nych mo że być np. za -
ma sko wa na ta ni na mi. Garb ni ki
są in ten syw ną ce chą wi na, któ ra
po tra fi przy kryć mi ne ral ność
i utrud nić jej wy kry cie.

– Cze mu wła ści wie słu ży mi ne -
ral ność? Sko ro jest tak od mien -
na w ró żnych wi nach…

– Po ma ga w spre cy zo wa niu te -
go, co nam w wi nie pa su je. Nie
wszyst kie nu ty da się jed no znacz -
nie okre ślić mia nem owo co wo ści,

ziół, przy praw, nut ru sty kal -
nych czy aro ma tów od zwie -
rzę cych. Cza sem tą ce chą jest
wła śnie mi ne ral ność. Gdy wy -
czu wa my kre dę (np. w cha -
blis), krze mień (cho cia żby
w san cer re) lub sło na wy po -
smak, jak w bia łych wi nach
z Ga li cji. Pod tym od czu ciem

ka mien ne go chło du,
kry sta licz nej czy sto -
ści kry je się mi ne ral -

ność.
– Czy u Pa na

w skle pie od naj -
dzie my mi ne ral -
ne wi na?

– Jak naj bar -
dziej. Ser decz -
nie za pra -
szam.

Oskar Langridge
prowadzi 

Piwnicę z winami 
przy ul. Mickiewicza 30

MI NE RAL NOŚĆ
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Mineralność to zarówno aromat wina, jak również jego
tekstura i posmak


