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ŁomianekiBielan

Orange zaplanował budowę sta-
cji oraz masztu telekomunikacyj-
nego na pętli Chomiczówka. Fir-
ma złożyła w tej sprawie wniosek
o zatwierdzenie projektu i pozwo-
lenie na budowę. Pomysł budowy
wieży zbulwersował mieszkańców
bloków przy ulicach Conrada 10,
Brązowniczej 7, 11 i 13 i Mistrzow-
skiej 2. Mieszkańcy martwią się, że
wieża spowoduje spustoszenie
w zdrowiu lokatorów tych bloków.

– Na spotkaniu stawiło się po-
nad czterdzieści osób – mówi Ra-
dosław Hanke, jeden z mieszkań-
ców osiedla. Do protestu przyłą-
czyła się Spółdzielnia Budowlano-
-Mieszkaniowa „Chomiczówka”,
która martwi się o dewastację es-
tetyki okolicy – dookoła stoją ni-
skie bloki, a wieża miałaby po-
nad trzydzieści metrów wysokości.
Mieszkańcy organizują się w inter-
necie. Przygotowują ulotki i ogło-

szenia nawołujące do wspólnej
walki przeciwko inwestycji. Złożyli
także oficjalny protest w urzędzie
dzielnicy Bielany.

– Decyzję o ustaleniu lokalizacji
dla tej inwestycji wydała 21 sierp-
nia 2007 roku prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz – wyjaśnia
Magdalena Potocka z Zarządu
Transportu Miejskiego. Inwestor
w trakcie wykonywania projektu
budowlanego – zgodnie z wymaga-

niami zapisanymi w decyzji
– zwrócił się do Zarządu Trans-
portu Miejskiego m.in. o uzgod-
nienie trasy kabla zasilającego
urządzenia stacji bazowej GSM.
– W 2014 roku otrzymał od nas
wytyczne dotyczące sposobu zjaz-
du z działki przez teren pętli
na ulicy Conrada oraz pozytywną
opinię w zakresie trasy kabla zasi-
lającego – mówi Potocka. Jednak
gdy pytamy o wysokość opłat po-

niesionych przez Orange, rzecz-
niczka ZTM milczy.

Odpowiedzialny za ochronę śro-
dowiska wiceburmistrz Bielan
Grzegorz Pietruczuk obiecał spo-

tkać się z mieszkańcami. – Z uwa-
gi na wagę sprawy i na terminy,
które płyną, powinno to się stać
jak najszybciej. Myślę, że w ciągu
dwóch najbliższych tygodni – po-
wiedział.

Będziemy na bieżąco informo-
wać o rozwoju sytuacji w sprawie
masztu na Chomiczówce.

(PB)

„Nie” dla masztu na Chomiczówce!
� Firma Orange złożyła wniosek o budowę masztu telekomunikacyjnego na Chomiczówce. Mieszkańcy osiedla protestują: obawiają się nie
tylko o swoje zdrowie, ale także o estetykę tej części Bielan – trzydziestometrowy maszt byłby najwyższym obiektem w okolicy.

Pomysł budowy
wieży zbulwersował
mieszkańców bloków
przy ulicach Conrada 10,
Brązowniczej 7,11 i 13
i Mistrzowskiej 2.
Mieszkańcy martwią się,
że wieża spowoduje
spustoszenie w zdrowiu
lokatorów tych bloków.



– W zeszłym tygodniu moja
mama przechodziła przez przej-
ście dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Przy Agorze z ul. Wrzeciono
i potrącił ją samochód. Kierowca
zatrzymał się, pomógł mojej ma-
mie dostać się na chodnik i zapro-
ponował podwiezienie do szpita-
la. Kiedy jednak mama powie-
działa, że nie może zgiąć nogi,
a jakaś pani podeszła i stwierdzi-
ła, że trzeba wezwać pogotowie,
wsiadł do samochodu i odjechał.
Policja chce przesłuchać moją
mamę dopiero w lutym. Jeśli ktoś
był akurat w tym miejscu 12 stycz-
nia o godz. 16.25 i był świadkiem
zdarzenia lub widział samochód
i nr rejestracyjny, proszę o pilny
kontakt ze mną – apeluje na Fa-
cebooku nasza czytelniczka.

Historia ma ciąg dalszy
Starsza pani została zabrana

przez karetkę do Szpitala Bielań-
skiego. Nie był to jednak koniec
jej koszmaru. W szpitalu spędziła
kilka długich godzin. Okazało się,
że noga i żebra są złamane.

– Przyjechała moja siostra, która
miała wrażenie, jakby lekarz robił

mamie łaskę, że ją bada.
Przed północą została wypisana.
Nie dostała tabletek przeciwbólo-
wych. Nic nie podpisywała i nie
chciała zostać wypisana na własne
żądanie, tym niemniej nie zostawi-
li jej w szpitalu na obserwacji. Nie
rozumiem dlaczego. Przez tydzień
leżała w domu, a my nie bardzo
wiedziałyśmy, jak się nią zająć. Nie
byłyśmy w stanie jej ruszyć. Wresz-
cie dostałyśmy od lekarza pierw-
szego kontaktu skierowanie z po-
wrotem do szpitala. Tam mama
spędziła jeden dzień. Jest bardzo
wymęczona i obolała. Czy napraw-
dę nie dało rady jakoś inaczej jej
potraktować? Bardziej po ludzku.
Generalnie zastanawiam się, jak
funkcjonuje ten szpital. Na Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym jest
tylko jeden ortopeda i generalnie
czeka się tam długie godziny – iry-
tuje się pani Anna.

Szpital: niestandardowo, ale
bezbłędnie

Dyrekcja szpitala uważa, że nie
popełniono żadnych błędów, choć
nadmienia, że może była to „nie-
standardowa decyzja”.

– W takich wypadkach każdora-
zowo w zależności od stanu zdro-
wia pacjenta szef dyżuru, w tym
wypadku urazowego, podejmuje
decyzję co dalej. W przypadku tej
pacjentki taka decyzja została pod-
jęta po sześciu godzinach
– po wielu badaniach obrazowych,
łącznie z tomografią głowy, a także
zbadaniu przez specjalistę medy-
cyny ratunkowej, później przez or-
topedę. Jestem przekonany, że za-
równo pierwszy, jak i drugi pobyt,
z medycznego punktu widzenia był
w porządku. Drugi pobyt stanowił
jedynie leczenie zachowawcze. Pa-
cjentka nie potrzebowała żadnych
zabiegów, co poniekąd udowad-
nia, że nie popełniono błędu wypi-
sując pacjentkę podczas pierwsze-
go pobytu. Kiedy ta pani pojawiła
się u nas po raz pierwszy lekarz za-
lecił – tak jak to ma zwykle miej-
sce w tego typu urazach – przyjście
do poradni urazowej, dokładnie
w dniu, w którym po raz drugi po-
jawiła się w naszym szpitalu – bro-
ni decyzje szpitalnego personelu
wicedyrektor ds. lecznictwa, dr n.
med. Grzegorz Michalak. Przypo-
mina też, że w szpitalu działa peł-
nomocnik praw pacjenta i chętnie
udzieli wszelkich wyjaśnień.

– Jeżeli córka tej pani ma jakieś
wątpliwości, to zarówno ja, jak
i moi koledzy, którzy się opieko-
wali pacjentką, jesteśmy do dys-
pozycji – dodaje wicedyrektor.

Chętnie poznamy inne historie
naszych czytelników ze Szpitala
Bielańskiego.

A.K.

Byle pozbyć się pacjenta ze szpitala?
� Czy starszą osobę po wypadku samochodowym należy pozostawić na obserwacji
w szpitalu czy odesłać do domu? Oto historia naszej czytelniczki, matki pani Ani.

Kolektor budowany jest
pod wschodnią jezdnią Marymonc-
kiej między ul. Żeromskiego a Wi-
słostradą. Ulica jest rozkopana,
na budowie pracuje ciężki sprzęt
budowlany. Utrudnienia dotyczą
zarówno kierowców, jak i pasaże-
rów komunikacji miejskiej. Samo-
chody stoją w korku, piesi lawirują
między wykopami a dźwigami i ko-
parkami. Mamy obecnie deszczową

aurę, a tu prowadzone są prace
ziemne, więc okolica tonie w błocie.

– To bardzo uciążliwe. Wstyd
pójść na miasto, bo gdy chcę
przejść z domu na przystanek
tramwajowy, tonę w brązowej
brei. Buty są brudne i wyglądam
jak fleja – skarży się Monika Bo-
jalska, mieszkanka pobliskiej uli-
cy Cegłowskiej.

– Przede mną sesja i mam dużo
nauki. Nie mogę się jednak sku-
pić, ponieważ sprzęt budowlany
jest bardzo głośny – dodaje Filip
Jakubowski. – Mieszkam na rogu
Marymonckiej i Podczaszyńskie-
go, więc mam ten koszmar do-
słownie za oknem – narzeka.
A na szybką poprawę nie ma co
liczyć – MPWiK za około pół ro-
ku będzie kopać przy Marymonc-
kiej cztery ogromne komory ka-
nalizacyjne, z kolei Zarząd Dróg
Miejskich przeprowadzi wymianę
oświetlenia – zdezelowane lampy
na betonowych słupach zostaną
zastąpione przez nowoczesne,
energooszczędne latarnie.

Utrudnienia potrwają przynaj-
mniej do pierwszego kwartału
przyszłego roku, czego nie dowie-
my się z pewnością z żółtej tablicy
„informacyjnej”. To zabawne, że
widnieje na nich zawsze tylko da-
ta rozpoczęcia robót (wiadomość
dla większości z nas zbędna,
szczególnie jeśli prace trwają kil-
ka a nawet kilkanaście miesięcy),
a nigdy nie jest nakreślony prze-
widywany termin ich zakończenia
(wynikający przecież z podpisanej
umowy z wykonawcą)? Czyżby
było to wynikiem założenia, że
budowlańcy i tak nie zdążą i – nie
daj Boże – trzeba będzie się z te-
go przed ludźmi tłumaczyć?

(PB)

Migawka z okolicy

Koszmarna ta Marymoncka
� Dawno nie mieliśmy na Bielanach równie uciążliwej
inwestycji. Nie widać końca utrudnień w okolicach
Marymonckiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji buduje pod tą ważną arterią kolektor
kanalizacyjny. Kierowcy mają do dyspozycji jedną
jezdnię w obu kierunkach.
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– Warunkiem legalności działa-
nia kompostowni jest wydanie
przez marszałka województwa
tzw. pozwolenia zintegrowanego.
Tymczasem funkcjonuje ona
w oparciu o indywidualną decyzję
prezydent Hanny Gronkiewcz-
-Waltz, która nie miała prawa jej
wydawać! Zwróciliśmy się do pro-
kuratury, aby to zbadała – pod-
kreśla Bogdan Bajak ze Stowarzy-
szenia Czyste Radiowo.

Przedstawiciel Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania
podkreśla, że spółka działa zgod-
nie z obowiązującymi przepisami
prawa. – Dysponujemy odpowied-
nimi zezwoleniami na prowadze-
nie działalności na terenie instala-
cji przy ul. Kampinoskiej. Dla do-
bra postępowania prowadzonego
przez Mazowiecki Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska
(MWIOŚ) nie odnosimy się

do kwestii podnoszonych przez
Czyste Radiowo – podkreśla Woj-
ciech Jakubczak z MPO. – Przepi-
sy ustawy prawo ochrony środowi-
ska wskazują, że prowadzący ist-
niejące instalacje, które nie były
dotychczas objęte obowiązkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowa-
nego, powinni je uzyskać do 1 lip-
ca 2015 r. Wystąpiliśmy już z od-
powiednim wnioskiem.

Wymiotują i płaczą
W piśmie skierowanym do pro-

kuratury Czyste Radiowo zwróci-
ło też uwagę, że obecność kom-
postowni i wysypiska w znaczący
sposób pogarsza warunki życia
okolicznych mieszkańców.

– Zdarzają się coraz liczniejsze
choroby, zwłaszcza wśród najmłod-
szych – dzieci skarżą się na bóle
głowy, mają alergie i wymiotują
– stwierdza Bogdan Bajak.

Wiceburmistrz Bielan w ze-
szłym roku zwrócił się w tej spra-
wie do Sanepidu i MWIOŚ.
– Otrzymujemy sygnały od rodzi-
ców, że dzieci chorują. Są to
głównie alergie i uczulenia gór-
nych dróg oddechowych. W tym
roku my jako władze dzielnicy
– choć nie jest to naszym obo-
wiązkiem – zamontujemy system
do badania poziomu odorowości.
W Polsce nie ma norm odoro-
wych, ale chcemy się oprzeć
na normach istniejących w innych
krajach Unii Europejskiej. Chce-
my sprawdzić, jak wpływa to
na życie mieszkańców – tłumaczy
wiceburmistrz Grzegorz Pietru-
czuk.

MPO: nie mamy sobie nic
do zarzucenia

– Działalność Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania
jest bezpieczna dla społeczności
lokalnej. W czerwcu 2014 r.
na zlecenie spółki, akredytowane
laboratorium SGS Eko-Projekt
sp. z o.o. wykonało badania śro-
dowiskowe. Wynika z nich, że po-
wietrze na linii zabudowań jest
czyste pod względem mikrobiolo-
gicznym – tłumaczy Wojciech Ja-
kubczak.

Prokuratura postanowiła jed-
nak zbadać sprawę i w tym mie-
siącu wystąpiła do MWIOŚ o wsz-
częcie postępowania w sprawie
wstrzymania działalności kompo-
stowni. I czeka na odpowiedź.

Pietruczuk: dobrze, że
wkroczył prokurator

– MWIOŚ stara się za każdym
razem udowodnić, dlaczego nie
może czegoś zrobić, zamiast przy-
stąpić do działań zgodnie z zakre-
sem swoich obowiązków. Rozma-
wialiśmy na ten temat z mini-
strem ochrony środowiska. Jeste-
śmy bardzo niezadowoleni z dzia-
łalności MWIOŚ, bo naszym zda-
niem nie wypełnia on swoich
ustawowych obowiązków – pod-
kreśla wiceburmistrz Pietruczuk.

– Bardzo się cieszę, że sprawą
zajął się prokurator. Jako urząd

dzielnicy mamy odczucie, że
z premedytacją byliśmy wprowa-
dzani w błąd. Od półtora roku
prowadziliśmy rozmowy, że ta
kompostownia nie może funkcjo-
nować w takiej formie. Obiekt był
przygotowywany do zamknięcia,
a nie ponownego uruchomienia.
Mam nadzieję, że prokurator wy-
jaśni tą sprawę. Naszym celem
jest jak najszybsze zamknięcie tej
instalacji i przeniesienie jej dale-
ko od Warszawy. Nie powinna
funkcjonować w obszarze gęsto
zamieszkanym, a truje ludzi
w promieniu 6–7 kilometrów! To
dotyczy nie tylko Bielan, ale także
Bemowa, Izabelina i gminy Stare
Babice. To bardzo poważny pro-
blem społeczny. Liczę na szybkie
wyjaśnienia, co dalej – stanowczo
zaznacza Grzegorz Pietruczuk.

ak

Prokurator zajął się Radiowem
� Stowarzyszenie Czyste Radiowo w listopadzie zwróciło się do prokuratury z prośbą o wszczęcie postępowania
w celu wstrzymania działalności kompostowni na Kampinoskiej z powodu pogorszenia stanu środowiska
i negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.

Trudno wyobrazić sobie świat
bez szumu liści na wietrze, śpiewu
ptaków, szumu morza, skrzypienia
śniegu pod stopami, odgłosu od-
stawianego kubka czy filiżanki, bez
dzwonka telefonu, śmiechu dziec-
ka czy szeptu kogoś bliskiego.
Jeszcze trudniej bez słyszenia i ro-
zumienia tego, co mówią inni – na-
wet stojący niekiedy obok nas, czy
nawet naprzeciwko. A przecież
„niedosłuch” jest zjawiskiem po-
wszechnym.

Słuch starzeje się razem z nami,
na jego kondycję wpływa też wiele
czynników zewnętrznych, np. praca
i długotrwałe przebywanie w hała-
sie czy głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłu-
chem rola aparatów słuchowych
jest zdecydowanie większa, ponie-
waż to właśnie słyszenie umożliwia
dzieciom rozpoznawanie głosów,
naśladowanie dźwięków, stymulu-
jąc w ten sposób rozwój mowy.
Słuch to więcej, niż tylko jeden ze
zmysłów: pomaga w wychwytywa-

niu sygnałów o niebezpieczeństwie,
komunikowaniu się oraz pozwala
rozwijać umiejętności społeczne.

Wybór i dopasowanie właściwe-
go aparatu słuchowego – po zdia-
gnozowaniu niedosłuchu przez
specjalistę – zależy od wielu czyn-
ników. Nie ma uniwersalnych apa-
ratów, które pomagają wszystkim
jednakowo. Można wybrać nowo-
czesne, miniaturowe zauszne apa-
raty słuchowe w kolorystyce właści-
wej dla karnacji skóry i koloru wło-
sów – pasujące do każdego ucha
lub wykonać indywidualne we-
wnątrzuszne. Jednak przy wyborze
aparatów o właściwych parame-
trach akustycznych (podobnie jek
w doborze okularów) niezbęd-
na jest pomoc życzliwego i kompe-
tentego specjalisty.Protetyk słuchu
przedstawi Państwu propozycje kil-
ku modeli aparatów spełniających
nie tylko Państwa indywidualne
oczekiwania estetyczne, finansowe
i właściwe dla stylu życia ale co
najważniejsze – optymalnie kom-

pensujące osłabienie słuchu. Za-
pewne inne będą sugestie komfor-
towych rozwiązań, gdy częściej
przebywają Państwo w domu czyta-
jąc, oglądając telewizję lub też zaj-
mując się ogrodem a inne, gdy je-
steście zapalonymi wędrowcami,
zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawo-
dowo.

Po nabyciu i wstępnym ustawie-
niu aparatów konieczne są jesz-
cze 2-3 późniejsze wizyty w celu
korekcji nastaw, związane z postę-
pującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści.

Oczekiwania osób bardzo ak-
tywnych najlepiej spełnią aparaty
zaawansowane technicznie, z ele-
mentami sztucznej inteligencji.
Dostosowują one dynamicznie pa-
rametry i sposób przetwarzania
w zmiennych sytuacjach akustycz-
nych – zapewniając komfort i mak-
symalizację rozumienia mowy.

Ogromny postęp w technice,
technologii i miniaturyzacja apara-

tów słuchowych sprawiły, że współ-
czesne aparaty słuchowe stały się
jeszcze bardziej niezawodne, pro-
ste w obsłudze i prawie niewidocz-
ne. Współpraca z „pilotem” i urzą-
dzeniami w systemie Bluetooth za-
pewnia kierowcom możliwość sły-
szenia nawigacji wprost w apara-
tach i „legalnej” rozmowy przez
„komórkę” podczas jazdy. Osoby
starsze – dzięki tej funkcji odbiera-

ją bez zakłóceń fonię z TV czy od-
dalonego do 10 m telefonu, a mło-
dzież słucha „muzy” z MP4, lapto-
pa czy karty pamięci w telefonie
komórkowym.

Nie bez znaczenia jest również
fakt, że aparaty nowej generacji
posiadają nową stylizację o wzoro-
wanej na biżuterii elegancji kształ-
tu i stonowanej kolorystyce.

Jaki aparat słuchowy wybrać ?
�Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe?
Dlaczego nie! Przecież tak samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak
aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”.

ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański)
tel. 22 392 91 99, 668-138-979
ul. Żeromskiego 33
tel. 22 499 66 30, 668-139-021



Z raportu Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) na temat
problemu wad zgryzu wynika,
że 40% badanych osób wymaga
leczenia ortodontycznego, po-
zostałym 60% zaleca się profi-
laktykę, dzięki której wyelimi-
nuje się całkowicie wady zgry-
zu, bądź zapobiegnie ich nasile-
niu w przyszłości. Oznacza to,
że każdy z nas potrzebuje opie-
ki ortodontycznej.

Wady zgryzu, choć mogą
mieć podłoże genetyczne, aż
w 80-ciu procentach są wyni-
kiem złych nawyków żywienio-
wych w dzieciństwie, szczegól-
nie picia z butelki ze smocz-
kiem oraz ssania palca.
Na szczęście można je skutecz-
nie skorygować.

Pierwsze aparaty ortodon-
tyczne pojawiły się w Polsce
na początku lat osiemdziesią-
tych i ich popularność stale ro-
śnie. Noszą je już nie tylko

dzieci i nastolatkowie, ale także
osoby dorosłe, wszyscy ci którzy
chcą poprawić swój wygląd.

A sondaże pokazują, że
aż 71% pracodawców chętniej
zatrudniłoby w swojej firmie
osobę z pięknym uśmiechem,
a ponad połowa jest zdania, że
uśmiech znacznie wpływa
na ocenę kandydata podczas
rozmowy rekrutacyjnej.

Błędna jest jednak opinia, że
chodzi tylko o estetykę twarzy.
Leczenie ortodontyczne to
przede wszystkim kwestia zdro-
wia. Właściwe uszeregowanie
zębów umożliwia prawidłowe
utrzymanie higieny uzębienia,
chroni więc przed próchnicą.
Poprawia także funkcjonalność
zgryzu i zmniejsza napięcie
mięśni oraz stawów. Prawidło-
wy zgryz chroni przed nadmier-
nym kamieniem nazębnym
i chorobami przyzębia, zwłasz-
cza powszechną paradontozą.

Ma także wpływ na poprawę
wymowy. Dzięki ortodoncji mo-
żemy także odzyskać ciągłość
łuków zębowych po utracie zę-
bów, wyeliminować stłoczenia
i pozbyć się szpar międzyzębo-
wych.

Pielęgnacja zębów krzywych
i stłoczonych jest znacznie
utrudniona, ciężko je szczotko-
wać i nitkować, wyglądają też
na ciemniejsze i bardziej mato-
we ponieważ różnie odbijają
światło i nawet profesjonalne
zabiegi wybielające nie dają ta-
kiego samego efektu jak
przy zębach prostych.

Proste zęby i zdrowe dziąsła
oznaczają także łatwiejszy pro-
ces żucia. Zęby są mniej wrażli-
we na ciepło i zimno dzięki cze-
mu ryzyko bólu podczas jedze-
nia się minimalizuje. Zaletą
jest też, że cała ich powierzch-
nia jest ciągle obmywana śliną.
Zgromadzone w niej przeciw-

ciała i enzymy zabijają drobno-
ustroje odpowiedzialne za ubyt-
ki i nieświeży oddech.

Wady ortodontyczne i nie-
prawidłowości zębowe mogą
też zaszkodzić całemu organi-
zmowi i mieć wpływ na nasze
późniejsze życie. Często gene-
rują lub nasilają poważne cho-
roby.

Przewlekły stan zapalny wy-
wołany przez choroby przyzębia
może być czynnikiem wywołują-
cym choroby serca i nowotwo-

rowe, zwiększa także ryzyko
rozwinięcia choroby Alzheime-
ra.

Leczenie ortodontyczne mo-
żliwe jest w każdym wieku. No-
woczesna ortodoncja potrafi
stawić czoło nawet najbardziej
wymagającym problemom, a le-
karze mogą wybrać dla każdego
pacjenta odpowiedni dla jego
potrzeb aparat i dopasować
najlepszą, indywidualną meto-
dę leczenia.

Proste zęby to zdrowsze zęby
�Nieprawidłowy zgryz czy krzywe i nachodzące na siebie zęby są dla wielu z nas często przyczyną dyskomfortu, złego samopoczucia, gorszej samo-
oceny, a nawet wstydu. Nie od dziś bowiem wiadomo, że to – na co przy pierwszym spotkaniu zwracają uwagę inni – to nasz uśmiech. Symbol zdro-
wia i urody. Warto więc o niego zadbać.

Rock Your Smile
Kliniki Ortodontyczne

ul. Odkryta 1a
tel. 22 300 46 70,

22 300 46 71
www.kliniki-ortodontyczne.pl
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Najmniej punktów otrzyma-
ło LX LO im. Wojciecha Górskie-

go, zajmując 69 lokatę. Punkty
przyznawano za olimpiady przed-
miotowe, maturalne przedmioty
podstawowe i dodatkowe.
W pierwszej kategorii „Górski”

nie dostał punktów, z matur zaś
organizatorzy przyznali odpo-
wiednio 60,46 oraz 37,34 pkt. Dla
porównania, najlepsze polskie li-
ceum (stołeczny „Staszic”
z Ochoty) otrzymał kolej-
no 88,65, 92,24 i 90,66 pkt. „Gór-
ski” nie musi się jednak wstydzić
– w poprzednich rankingach mie-
wał gorsze lokaty: rok temu był

na 87 miejscu, a wcześniej na 71
i 74. Bywały też i lepsze lata – naj-
wyższą pozycję LX LO miało
w 2009 roku, było wówczas 59.

Na 63 miejscu w tym roku wylą-
dowało LII Liceum im. Reymonta.
Tu także widać progres: dwa lata te-
mu szkoła ta miała 90 pozycję
a na przestrzeni 12 lat, odkąd „Per-
spektywy” tworzą swoje zestawienie,

tylko dwa razy była wyżej – w 2005
roku była 62, a w 2009–52. Punkty,
jakie przyznano LII Liceum to 0
za olimpiady, 66,34 za przedmioty
obowiązkowe i 39,63 – za matury
z przedmiotów dodatkowych.

Pnąc się w górę zestawienia do-
cieramy do miejsca 40. Tam upla-
sowało się XCIV Liceum im. Ge-
nerała Maczka, zyskując punkty
tylko za matury: 80,42 za podsta-
wy i 47,84 za „dodatki”. W po-
równaniu z rokiem ubiegłym
szkoła z Gwiaździstej spadła
o dwie pozycje…

…bo na miejscu 38 znajduje się
obecnie Katolickie LO im. Archu-
towskiego. Zaliczyło duży skok
w zestawieniu – rok temu „Per-
spektywy” umieściły je na 56 pozy-
cji. Licealiści z Dewajtis chyba wra-
cają do formy sprzed lat – po 2009
roku, kiedy to szkoła zajmowała
najwyższe, 27 miejsce widać było
stopniowy spadek osiągnięć. I choć
za olimpiady KLO nie dostało
punktów, to już z przedmiotów
obowiązkowych naliczono 76,96
pkt, a z dodatkowych – 50,22.

„Lelewel”, czyli XLI Liceum
przy Kiwerskiej w tym roku co
prawda niżej, niż kiedyś (w 2013
roku zajmowało miejsce 20, w 2005
było 15), ale lepiej niż w ubiegło-
rocznym rankingu – zajmuje 26 lo-
katę, zyskując 0,19 pkt za olimpia-
dy i 86,57 oraz 60,94 pkt z matur.

XXII LO z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w tym zestawieniu zaję-
ło 22 miejsce – o cztery wyżej niż
przed rokiem i tyleż gorzej niż
w roku 2012, kiedy zajmowało
najwyższą swoją pozycję. Z matur
podstawowych uzyskało 88,52
pkt, z dodatkowych – 64,87.
Za olimpiady przyznano 0,42 pkt.

Najlepiej poradziło sobie CXXII
LO im. Ignacego Domeyki, zysku-
jąc 0,27 pkt z osiągnięć olimpij-
skich, 90,39 za podstawowe przed-
mioty maturalne oraz 72,56 za do-
datkowe. Wszystko to pozwoliło
szkole ze Staffa wspiąć się na 14
miejsce stołecznego rankingu.

Pełne zestawienie warszawskich
liceów znajduje się na stronie
www.perspektywy.pl.

(red)

Jak w rankingu „Perspektyw” wypadły bielańskie licea?
� W Warszawie jest ponad 150 liceów. Na Bielanach – dziesięć. Siedem z nich znalazło się w pierwszej setce
rankingu „Perspektyw” – a aż pięć w pierwszej pięćdziesiątce!

„Lelewel”,
czyli XLI Liceum
przy Kiwerskiej w tym roku
co prawda niżej, niż
kiedyś (w 2013 roku
zajmowało miejsce 20,
w 2005 było 15), ale lepiej
niż w ubiegłorocznym
rankingu – zajmuje 26
lokatę, zyskując 0,19 pkt
za olimpiady i 86,57
oraz 60,94 pkt z matur.

źródło:dom
eyko.edu.pl



Niestety, wina często leży
po stronie osób, które zajmują się
kotami. Dlaczego? Ponieważ nie-
którzy „opiekunowie”, dokarmia-
jący koty np. w piwnicach, nie
chcą po nich sprzątać. Efekty nie-
trudno sobie wyobrazić – brud
i smród powoduje, że inni miesz-
kańcy protestują i nie chcą wi-
dzieć wolno żyjących kotów
na swoim terenie.

Wkroczyła nawet policja
– Mieliśmy kiedyś taką sytuację,

że panie dokarmiały koty, ale
po nich nie sprzątały i to one były
winne, choć oskarżały wszystkich
wokół. W piwnicy śmierdziało, la-
tały muchy, a więc ludzie prote-
stowali. Doszło nawet do starcia
z policją! Udało się nam zrobić
porządek. Na remont wydaliśmy
ponad dwa tysiące złotych, ale jest
już czysto i ładne. Koty zostały
wysterylizowane. W piwnicy poja-
wiły się wydzielone kuwety, półki,
a mieszkańcy, którzy protestowali,
teraz nie mają żadnych zastrzeżeń
– opowiada Danuta Skarbek, za-
łożycielka Fundacji Opieki
nad Zwierzętami Canis.

– Ludzie nie chcą brudu i smro-
du, więc zamykają okna w piwni-
cach. Ważne jest pozytywne na-

stawienie administracji i utrzyma-
nie porządku przez osoby dokar-
miające – dodaje.

Niestety, opiekunom niewiele
można niekiedy przetłumaczyć.

– Pomagają tym zwierzętom
bezinteresownie i brak jest pod-
staw prawnych do egzekwowania
od tych osób utrzymywania we
właściwym stanie higienicznym
pomieszczeń przeznaczonych
na potrzeby kotów. Są opiekuno-
wie, którzy nie chcą lub nie mogą,
z różnych przyczyn np. wieku czy
stanu zdrowia zobowiązać się
do tego. Zależy to również od ich
kultury, charakteru, jak i możli-
wości. Często też osoby dokar-
miające nie mieszkają w budynku,
gdzie bytują koty, a właściciel nie
wyraża zgody na wstęp osób po-
stronnych na teren posesji – wyja-

śnia Tomasz Demiańczuk ze sto-
łecznego ratusza.

Ratusz wspiera
Urząd miasta finansuje zabiegi

sterylizacji, kastracji, leczenie
oraz zakup karmy. – Zwierzętom
należy stworzyć warunki do byto-
wania w miejscach ich dotychcza-
sowego schronienia. Domki dla
kotów wolno żyjących ustawiane
są jedynie dla tych zwierząt, które
nie miały i nie mają schronienia
w piwnicach. Prezydent Warszawy
niejednokrotnie zwracała się
z apelem do zarządców budyn-
ków, administratorów nierucho-
mości i wszystkich warszawiaków
o pomoc kotom wolno żyjącym
– podkreśla Tomasz Demiańczuk.

Karmę dla kotów można otrzy-
mać po zgłoszeniu się do dzielni-
cowego wydziału ochrony środo-
wiska. Łącznie w dzielnicowych
budżetach w zeszłym roku
na opiekę nad kotami wolno żyją-
cymi przeznaczono kwotę 1,6 mln
zł, wydano je na opiekę weteryna-
ryjną (w tym sterylizacje, kastracje
i leczenie) oraz zapewnienie cało-
dobowej opieki weterynaryjnej
po wypadkach. Na dostawę karmy
(od kwietnia 2014 do końca stycz-
nia 2015) przeznaczono 820 tys. zł.

Śmieci nie jedzą
– Wolno żyjące koty często nie

chcą jeść takiej karmy. Jeżeli ktoś
mówi, że może on zjeść byle co,
to się myli. Takie zwierzęta po-
winny jeść lepiej, gdyż żyją

w trudniejszych niż domowe pu-
pile warunkach i przez to starzeją
się dwa razy szybciej. Ludzie rzu-
cają im jakieś duże kawałki, a ko-
ty mają problemy z zębami, więc
wszystko trzeba drobno kroić. Al-
bo dostają ochłapy, koty to jedzą,
bo głód jest silniejszy, potem cho-
rują – denerwuje się pani Danuta.

Chętni do pomocy, którzy ze-
chcą odpowiedzialnie podejść
do kwestii opieki, proszeni są
o zgłoszenie się do Fundacji Ca-
nis. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.canis.org.pl.

– Trzeba mieć świadomość wy-
zwania, które się podejmuje. Lu-

dzie zgłaszają się do nas, ale szyb-
ko wycofują – zdarza się, że przy-
chodzą raz i już nigdy nie wraca-
ją. Chyba myślą, że ich zajęcie bę-
dzie polegało na głaskaniu kot-
ków czy siedzeniu za biurkiem.
Tymczasem jest to ciężka praca
– mówi pani Danuta.

– Nie ma jednak nic piękniej-
szego, jak uratowanie bezbronne-
go, chorego, potrzebującego po-
mocy stworzenia – podkreśla.

A zdrowy i silny kot odpłaci się
nam rozprawiając się z myszami
i szczurami, bo dokarmianie wcale
nie sprawia, że stracił instynkt łowcy.

ak

Batalia o koty: kiedy opiekun nie sprząta
� Trwa swoista wojna podjazdowa pomiędzy ludźmi dokarmiającymi koty, a przeciwnikami takiej formy pomocy. Sąsiedzi się kłócą,
a tymczasem czworonogi, zwłaszcza zimą, cierpią…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5



Ponad dwa razy wyższy będzie
od obecnego budżet obywatelski
dzielnicy na rok 2016. Bielany zo-
stały podzielone na pięć rejonów
i każdy dostanie do podziału
osobną pulę.

W imieniu urzędu dzielnicy
proces ma kontrolować nowa wi-
ceburmistrz Ilona Soja-Kozłow-
ska.

– Każdy z rejonów dostanie
po 508 tys. zł. Do tego będzie mo-
żna głosować także na projekty
dotyczące całej dzielnicy. Na nie
przeznaczyliśmy 847 tys. Każdy
projekt musi zostać poparty pod-
pisami co najmniej 30 osób – wy-
jaśniał szef zespołu do spraw bu-
dżetu partycypacyjnego w dzielni-
cy Maciej Chmielewski podczas
spotkania z mieszkańcami. Nie
przyszło ich zbyt wielu, co może

niestety źle wróżyć tegorocznej
edycji budżetu obywatelskiego
na Bielanach. Zeszłoroczna za-
kończyła się – trzeba uczciwie
przyznać – kompromitacją, po-
nieważ w głosowaniu na zgłoszo-
ne przez ludzi projekty wzięło
udział zaledwie 4,6% mieszkań-
ców Bielan. Dlaczego? Wielu nie
wiedziało, wielu argumentowało,
że zaproponowane pomysły były
zwyczajnie słabe lub wymyślone
przez urzędników, by podrepero-
wać wizerunek władz projektami
w dziedzinach, które zaniedbuje.

Zgłaszajmy więc autorskie!

Procedura
Bielany zostaną podzielone

na następujące rejony:
1) Stare Bielany, Rudę

i Marymont

2) Słodowiec, Piaski i Olszyna
3) Chomiczówka i Piaski
4) Młociny, Wrzeciono, Brzeziny
5) Wólka Węglowa, Radiowo,

Placówka, Wawrzyszew
i mniejsza część
Chomiczówki.

Zgłaszanie projektów rozpo-
częło się 17 stycznia a zakoń-
czy 17 lutego. Głosować można
dopiero w czerwcu na jeden
z trzech sposobów: poprzez for-
mularz na stronie urzędu miasta
z linkiem na stronie urzędu dziel-
nicy, w urzędzie w formie papie-
rowej, ewentualnie listownie.
Od 27 lutego do 22 marca są
przewidziane publiczne dyskusje
nad projektami.

Na co wydadzą Bielany?
Po ustaleniu zasad działania bu-

dżetu partycypacyjnego wicebur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk przed-
stawił przy okazji inwestycje okre-
ślane jako „priorytetowe” na Bie-
lanach w najbliższym czasie.

– Wszyscy wiemy, że pieniędzy
na inwestycje mamy stanowczo
za mało. Będziemy starali się
podnieść tę pulę do 25 mln zł
– oświadczył.

Oficjalnie możemy zatem liczyć
na:
1) W latach 2015–2016

przebudowę ul. Kolektorskiej
– za 2,5 mln zł

2) Modernizację przedszkola
przy Pruszyńskiego (1,5 mln),
zespołu szkół przy Żeromskiego

(3,5 mln), przedszkola
przy Fontany (2,5 mln)
i termomodernizację szkoły
przy Kochanowskiego (1,5 mln)

3) Rozbudowę świetlicy szkoły przy
Conrada (1 mln) i przebudowę
ul. Aspekt (2,3 mln)

4) Budowę przedszkola
przy ul. Samogłoska (4,5
mln), modernizację
przedszkola przy Doryckiej
(2,3 mln), termomodernizację
szkoły plus remont sali
gimnastycznej
przy Balcerzaka (2,3 mln)
i z budżetu partycypacyjnego
budowę placu zabaw
na Młocinach
przy ul. Papirusów (1 mln)

5) Budowę żłobka przy Tołstoja
w latach 2015–17 (6 mln).

Do tej listy dochodzi jeszcze
wieża dla jerzyków, zapewne
przy ul. Klaudyny – z budżetu
partycypacyjnego na rok 2015.

– Mamy wiele innych potrzeb,
jak przebudowa szkoły na Linde-
go, na którą potrzeba blisko 10
mln, czy szkoły przy Arkuszowej
(4 mln). Zdajemy sobie sprawę, że
brakuje boisk przy sześciu szko-
łach. Także z tego, że wypadałoby
się zająć parkiem Herberta czy
Stawami Brustmana. W miarę jak
będą pojawiać się dodatkowe fun-
dusze, będziemy realizować inwe-
stycje poza tymi, na które pienią-
dze już mamy przyznane – obiecał
wiceburmistrz Pietruczuk.

Widać wyraźnie, że o lokalne
projekty musimy zadbać sami.

mac

Pół miliona dla okolicy. Zgłaszajcie projekty!
� Wyobraźcie sobie, że wpada wam do ręki pół miliona. Ot tak do wydania w sąsiedztwie, żeby żyło się przyjemniej, a zadbana okolica cieszyła
oko. Może postawić plac zabaw, siłownię, urządzić skwerek do wypoczynku, dokupić ławek, zorganizować koncert, zajęcia, kino sąsiedzkie? A nawet
położyć chodnik. Warto? Teraz wystarczy przełożyć to na papier, zebrać poparcie 30 osób i złożyć w urzędzie. Czas start! Termin mija 17 lutego.

Można zgłaszać wszystko, czego brakuje nam w sąsiedztwie:
place zabaw, ławki, pikniki, skwerki, siłownie

Dziennikarze „Echa” nie zajmują się wielką polityką – bar-
dziej interesuje nas, co dzieje się w naszej okolicy, dlaczego
nie ma latarni na ciemnych uliczkach albo jak można sprawić,
by autobusy zaczęły docierać na peryferia dzielnicy. Słowem
– poruszamy tematy, które naprawdę interesują naszych sąsia-
dów.

Dystybucja do domów i bloków
Jesteśmy gazetą dystrybuowaną bezpośrednio – do skrzynek

pocztowych, na klamki mieszkań i domów, wreszcie do stoja-
ków w stałych punktach dzielnic: sklepach, urzędach czy szko-
łach.

Tustolica.pl – ponad 300 tysięcy odsłon
Nasz portal internetowy tustolica.pl odwiedza miesięcznie

niemal 100 tysięcy osób, codziennie i na bieżąco zamieszczamy
w informacje dotyczące okolic.

Osiem dzielnic i Legionowo
Naszym atutem jest lokalność
– ukazujemy się w Wawrze, na Tar-

gówku, Białołęce, Woli, Bemowie, Bielanach, Ochocie, Żoli-
borzu i w powiecie legionowskim. Dzięki takiemu podziałowi
możemy oferować reklamę precyzyjnie skierowaną do kon-
kretnej grupy klientów – nasi reklamodawcy chwalą sobie, że
ich oferta trafia w ten obszar, którego sobie życzą. Bo jaki jest
sens reklamy w całej Warszawie, skoro chcemy mieć klientów
z Bródna?

Projektujemy i roznosimy ulotki
Precyzyjny dobór terenu to także atut dla tych, którzy chcą

powierzyć nam dystrybucję swoich ulotek reklamowych – dzię-
ki nam nie trafią one do kosza, ale wraz z gazetą do domów
mieszkańców – także Twoich przyszłych klientów.

Ogłoszenia drobne w promocji
I jeszcze jeden przydatny dodatek: zlecając nam druk swoje-

go ogłoszenia drobnego, zyskujesz jego bezpłatną emisję w in-
ternecie. Czyli, mówiąc wprost: dwie pieczenie na jednym
ogniu.

Ogłoszenia drobne można szybko i wygodnie zamieścić
przez stronę www.echodrobne.pl

Od ponad 20 lat „Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych, otwartą na problemy mieszkańców
i poruszającą tematy, które ich bezpośrednio dotyczą. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że czyta nas co czwarty mieszkaniec Warszawy i okolic.

Zaufaj nam tak, jak zaufały nam tysiące innych. Twoja reklama odbije się echem!
A konkurencji, która nie skorzystała – czkawką!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206





Cóż to ta „legenda”? Wystar-
czy podszyć się pod kogoś i wła-
ścicielowi mieszkania wmówić, że
jest się pracownikiem administra-
cji (jak było w tym przypadku),
gazowni czy wodociągów. To czę-
sto wystarcza, by wejść do miesz-
kania i wykorzystując nieuwagę
mieszkańców przeszukać zaka-
marki szaf czy szuflad, by wyjść
z często pokaźnym łupem. Tak
właśnie się stało 2 grudnia. Dwie
kobiety okradły mieszkanie, po-
zostawiając właściciela ze strata-

mi sięgającymi trzech tysięcy zło-
tych.

Bielańska policja prosi o po-
moc w ujęciu złodziejek. Na pod-
stawie rysopisu podanego przez
pokrzywdzoną został sporządzony
ich portret pamięciowy. Obie ko-
biety nie mają więcej niż 25 lat.

Informacje można zgłaszać na nr
tel. 22 603–32–10, 22 603–71–55,
22 603–71–56 oraz oczywiście
na numer alarmowy 997 lub 112.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

To złodziejki! Rozpoznajesz?
� Drugi – po „wnuczku” – najpopularniejszy sposób
na okradanie znów święci triumfy na Bielanach. Metodą
„na legendę” dwie kobiety na początku grudnia ubiegłego
roku obrabowały mieszkanie przy Bogusławskiego.

Ze względu na swoje położenie
pośrodku rezerwatu Las Bielań-
ski kilka dużych instytucji, takich
jak Uniwersytet Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, Dobre Miejsce
czy katolicka parafia bł. Edwarda
Detkensa – jest wciąż pozbawio-
nych komunikacji miejskiej. Jak
powinna wyglądać ul. Dewajtis:
jak rezerwat czy zwykła miejska
ulica, prowadząca do uczelni i ko-
ścioła? Podejmowaliśmy ten te-
mat wielokrotnie. I choć oficjal-
nie nikt nie chce likwidacji rezer-
watu, Las Bielański coraz bar-
dziej zaczyna przypominać zwykły
park przy dość ruchliwej ulicy.

Niedawno Miejskie Zakłady
Autobusowe rozstrzygnęły prze-

targ na dostawę do Warszawy
pierwszych dziesięciu elektrobu-
sów typu Solaris Urbino. W ogól-
nowarszawskich mediach mówiło
się, że będą obsługiwać linie kur-
sujące Traktem Królewskim (te-
stowany elektrobus chińskiej fir-
my BYD jeździł jako 222). Ale czy
tabor tego typu nie byłby silnym
argumentem dla osób, domagają-
cych się komunikacji miejskiej
na ul. Dewajtis? Dowiedzieliśmy
się, że Zarząd Transportu Miej-
skiego rozważa takie rozwiązanie.

– Po raz kolejny analizujemy
możliwość i zasadność urucho-
mienia linii autobusowej kursują-
cej ul. Dewajtis – mówi Magdale-
na Potocka, rzeczniczka ZTM.

– Dotychczas nie zapadły jednak
żadne wiążące decyzje.

I nie zapadną bez udziału
mieszkańców Bielan, którzy będą
mieli szansę wypowiedzenia się
na ten temat już niebawem.

– Zorganizujemy w tej sprawie
konsultacje społeczne – potwierdza
wiceburmistrz Pietruczuk. – Być
może odbędą się one już w lutym.

Czy ul. Dewajtis powinny kurso-
wać elektrobusy? Czy dzięki temu
dałoby się zmniejszyć w rezerwacie
ruch samochodów? Jak zapano-
wać nad kierowcami parkującymi
w lesie? Czy Las Bielański jest
jeszcze rezerwatem? Zapowiadają
się arcyciekawe konsultacje.

DG

Autobusy elektryczne na Dewajtis?
� Czy napędzana prądem komunikacja miejska pojawi się w Lesie Bielańskim? Jak
udało nam się dowiedzieć, ZTM i zarząd dzielnicy zamierzają przedyskutować tę
sprawę z mieszkańcami.

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

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz
fizjoterapeuta,szef ze-
społu terapeutycznego
firmy Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

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.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,
które odbędą się w dniach 30 stycznia - 11 lutego

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208
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To kolejna impreza z cyklu
„Dwie Godziny dla Rodziny”.
Dzieci i dorośli wyruszą w podróż
po świecie – na każdym z konty-
nentów czeka mnóstwo atrakcji.
W Europie zwiedzą Grecję, gdzie
zatańczą Zorbę i wezmą udział
w olimpiadzie w Atenach.

W Hiszpanii odbędzie się wielka
corrida, a w Anglii mecz piłkarski
na stadionie Manchester United.
Na kontynencie azjatyckim od-
wiedzą m.in. Indie, Japonię i Chi-
ny. Zawitają też do Australii
– tam wezmą udział w wyścigach
kangurów. W Afryce zagrają

na tam-tamach. W Ameryce Pół-
nocnej zamienią się w poszukiwa-
czy złota, a w Południowej będą
bawić się podczas karnawału
w Rio.

Ostatkowy bal dla najmłod-
szych poprowadzą aktorzy
z Agencji Teatralnej „Vena”.
Start o godz. 12.30.

Bilety 10 zł.
Bielański Ośrodek Kultury,

ul. Goldoniego 1,22 834–65–47.
kc

W 80 dni dookoła świata
� 15 lutego Bielański Ośrodek Kultury organizuje ostatkowy
„Bal w 80 dni dookoła świata”.

NIERUCHOMOŚCI

·WYNAJMĘ / SPRZEDAM LOK. UŻT.
47 M2 TEL. 607-689-290 UL.
WÓLCZYŃSKA 3

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

NAUKA
·Angielski 602-497-977

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja 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 zmywarek w domu klienta tel.
730-997-531

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Naprawa LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW.
Najtaniej w Warszawie Dojazd 0 zł Tel.
506-901-121

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydroizolacje, izolacje tarasów, balkonów,
fundamentów, piwnic itp. Gwarancja
długoterminowa tel. 789-262-387
·Naprawa Okien PCV. 796-698-555

·Profesjonalne ocieplenia budynków, malowanie
i renowacja elewacji itp. Gwarancja
długoterminowa. tel. 517-673-324
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
533-944- 646
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYŚ. TEL. 533 – 944-646
·Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę Tel. 668 – 681-911
·Do 4000 zł na oświadczenie, szybko
i bezpiecznie Tel. 533-944-646
·Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! Tel.
668-681- 911
·EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł!
tel. 668-681- 911
·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
·Pożyczka z dojazdem do klienta tel.
668-681-911
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

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

DAM PRACĘ
·Firma Fides Financial Services Sp. z o.o.
zatrudni PRACOWNIKA BIUROWEGO do
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę,
narzędzia odpowiednie do pracy. Miejsce pracy:
ŁOMIANKI. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV na adres:
malgorzata.pilacinska@exactconsulting.pl
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·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

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480

·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Sprzedam kolekcje Monet Zastępczych
509-928-914
·Sprzedam monety Ćwierćdolarowe Stany USA
509-928-914
·Sprzedam płyty CD zagraniczne 509-928-914
·Sprzedam widoczki (typu trumiennego) 4 sztuki
509-928-914

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki, gotówka tel. 601-336-063

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

Ogłoszenie drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

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:

30.I - 13.II

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

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

W stycz niu wzię li udział w ogól -
no pol skiej ak cji „Noc Bio lo gów”.

Pod czas niej mo żna by ło
pod okiem fa chow ców sa mo dziel -

nie prze pro wa dzić eks pe ry men ty
przy rod ni cze: wy izo lo wać wła sne
DNA, do wie dzieć się, dla cze go
po krzy wa pa rzy, jak zbu do wa ne
jest ser ce i dla cze go nie bo jest
nie bie skie a tra wa zie lo na. Pod -
czas wy kła dów usły sze li śmy
o wpły wie ge nów na po glą dy po li -
tycz ne, dzie dzi cze niu cech i grze -
chu pier wo rod nym, mo żli wo ści
uza le żnie nia nie tyl ko od al ko ho -
lu czy nar ko ty ków, o sztu ce echo -
lo ka cji i wi dze niu nie to pe rzy czy
też o dzie dzi cze niu cech – w tym
umie jęt no ści zwi ja nia ję zy ka
w trąb kę.

Ko lej na ak cja już za rok
– atrak cji ma być jesz cze wię cej!

(red)

Migawka z okolicy

Tak biolodzy imprezują po nocach
� Kto powiedział, że imprezy naukowe to smętne snucie się po korytarzach mózgowców
w okularach, zaprawione hermetycznym humorem? Studenci i wykładowcy Wydziału
Biologii i Nauk o Środowisku UKSW pokazują, że wcale tak nie jest…

Pod czas ba lu ko stiu mo we go
dzie ci po zna ją hi sto rię bi blij nej
Ar ki. Or ga ni za to rzy za chę ca ją
uczest ni ków do prze bra nia się
za zwie rząt ka, No ego lub je go ro -
dzi nę. Dzie ci we zmą udział w kon -
kur sach, za ba wach i tań cach, do -
sto so wa nych spe cjal nie do kon -
wen cji i te ma ty ki spo tka nia.

Wstęp – do ro śli 10 zł, dzie ci
za dar mo. Bal or ga ni zo wa ny jest
dla dzie ci w wie ku 2–9 lat i po -
trwa dwie go dzi ny.

8.02, godz. 14.30–16.30, wej ście
A.

Do bre Miej sce, ul. De waj tis 3,
tel. 22 561–01–23, 512–011–482.

kc

Na bal w Dobrym Miejscu
� 8 lutego na Dewajtis pojawi się prawdziwa „Arka
Noego”.

źródło: M
ateriały organizatora

Im pre za star tu je o godz. 17.00
w Me dia te ce. Stro je kar na wa ło we
mi le wi dzia ne! Wstęp wol ny.

Dzień póź niej w Me dia te ce bę -
dzie or ga ni zo wa na ro dzin na so -
bo ta „z ser cem w tle”. Szcze gó ło -
wy pro gram:
• 10.00–11.00 – MultiArt

– Klub Grafika
gr. I – minimalny wiek
uczestników: 4 lata

• 11.00–12.00 – MultiArt
– Klub Grafika

gr. II – minimalny wiek
uczestników: 4 lata

• 12.30–14.00 – Czas pracy
twórczej – minimalny wiek
uczestników: 4 lata

• 14.30–16.00 – LogiKit – Klub
Konstruktora – minimalny
wiek uczestników: 6 lat

Dzie ci do lat sied miu pra cu ją
z po mo cą ro dzi ców.

Me dia te ka Start -Me ta, ul. Sze -
ge dyń ska 13a, tel. 22 291–44–61.

kc

Dokąd z dzieckiem? Na karnawał
� 13 lutego Teatr Złoty Dukat porwie najmłodszych
do karnawałowej zabawy z falbankami.




