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ŁomianekiBielan

O konflikcie na linii Orange
– mieszkańcy pisaliśmy niedawno.
Operator sieci komórkowej i do-
stawca internetu planuje budowę
ponad trzydziestometrowego
masztu telekomunikacyjnego
na pętli autobusowej Chomiczów-
ka przy ulicy Conrada. Mieszkań-
cy okolicznych bloków są zdecy-
dowanie przeciwni – uważają, że
instalacja doprowadzi do chorób
nowotworowych lokatorów.

Dlatego firma Orange i War-
szawska Spółdzielnia Budowlano-

-Mieszkaniowa zorganizowały
spotkanie z mieszkańcami osie-
dla. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. Grzegorz Pietruczuk, wice-
burmistrz Bielan odpowiedzialny
za ochronę środowiska, Grzegorz
Kalinowski z firmy Orange oraz
Marcin Łuczkiewicz, wiceprezes
ds. technicznych spółdzielni. Przy-
szło także kilkudziesięciu miesz-
kańców Chomiczówki.

Dyskusja nie była jednak mery-
toryczna. Przybyło wielu krzykaczy
i pieniaczy, którzy przeszkadzali

w rozmowie. Zakłócali wypowie-
dzi ekspertów i wyśmiewali ich.
– Dlaczego nie można postawić
małego masztu na dachu budyn-
ku? – spytał jeden z mieszkańców.
A Grzegorz Kalinowski odpowie-
dział: – Żaden z administratorów
się na to nie zgodził. – To postaw
sobie pan ten maszt przed wła-
snym oknem! – drwili goście.
– Dlaczego chcecie nas truć? Taki
maszt oznacza ciężkie choroby no-
wotworowe, zwłaszcza u dzieci.
– Nieprawda – odpowiedział eks-
pert. – Przepisy unijne w tej mate-
rii są bardzo wyśrubowane. A pol-
skie jeszcze bardziej. Nie ma oba-
wy o utratę zdrowia – przekonywał
Grzegorz Kalinowski. – Kłamca,
kłamca! Chcecie tylko zarabiać
pieniądze, macie w d… zdrowie
ludzi – wrzasnął jeden z pieniaczy.

Dyskusja trwała długo, lecz
konsensus jest jeden: mieszkańcy
nie zgodzą się na budowę stacji.
– Spółdzielnia także nie – odpo-
wiedział wiceprezes Łuczkiewicz.

– Decyzji i tak nie podejmuje
dzielnica, tylko miejskie Biuro Ar-
chitektury. Mogę tylko powiedzieć,
że postaram się dopilnować speł-
nienia oczekiwań mieszkańców
– powiedział Grzegorz Pietruczuk.

(PB)

Koperkowa dyskusja o maszcie na Chomiczówce

NIE dla masztu
� Awantura o maszt telekomunikacyjny przy pętli Chomiczówka trwa. Na spotkanie
z przedstawicielami firmy Orange, która planuje inwestycję w centralnym punkcie
tego osiedla, przyszło kilkadziesiąt osób. Dyskusja nie była jednak merytoryczna
– krzykacze nie dopuszczali do głosu inżynierów. – A spółdzielnia i tak nie wyrazi
zgody na budowę masztu – podkreślił jej wiceprezes.



Ephraim Schroeger to jeden
z moich ulubionych warszawskich
architektów a ulica nosząca jego
imię jest jedną z najciekawszych
na Starych Bielanach. To właśnie
dlatego tak narzekałem na jej dzi-
siejszy wygląd w artykule z listopa-
da: krzywe chodniki pozastawiane
samochodami, pobazgrane budy
kiosków, paskudne betonowe la-
tarnie, krzywy asfalt… Niezwykle
lubię tę ulicę, bo dla mnie – war-
szawiaka mieszkającego na Tar-
chominie – jest ona pierwszą praw-
dziwie warszawską, jaką widzę ja-
dąc rowerem do centrum. Mam
nadzieję, że mieszkańcy Wawrzy-
szewa się nie obrażą, ale al. Rey-
monta stanowi wyraźną granicę
między blokowiskiem (czyli przed-
mieściem) a miastem, w którym się
urodziłem i mieszkałem. Ulica
Schroegera to brama do Warsza-
wy: wjeżdżając tu widzimy ciekawe
architektonicznie kameralne do-
my, ulice są wąskie i pełne zieleni,
chodniki pełne ludzi, pojawiają się
rowerzyści (ci prawdziwi, nie kola-
rze w kaskach). Do pełni miejsko-
ści brakuje tylko lokali, w których

można napić się kawy i przeczytać
„Echo”. I tu zgodzą się ze mną na-
wet ci czytelnicy, którzy kończący
się akapit uznają za wynurzenia
hipstera z nadmiarem czasu wolne-
go. Opinię „lokali na Starych Bie-
lanach jest za mało” słychać tu
od kiedy pamiętam.

Zgadzali się z nią także Joanka
i Paweł, którzy postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce i właśnie
otworzyli na rogu Schroegera
i Kleczewskiej kawiarnię. Jeszcze
niedawno na kamienicy wisiał
szyld z napisem „Chemia. Ko-
smetyki”. Dziś zdobi ją neon,
przedstawiający kiełkującą rośli-
nę. I tak właśnie nazywa się ta ka-
wiarnia: Roślina. Na pierwszy
rzut oka wygląda na maleńki lo-
kal, ale po wejściu okazuje się, że
ma także drugą salę… i jeszcze
trzecią, w bardzo klimatycznej
piwnicy. Postanawiam porozma-
wiać z właścicielami i dowiedzieć
się, skąd to wszystko się wzięło.

– Mieszkamy tuż obok – mówi
Paweł. – Nie jesteśmy biznesme-
nami, którzy zrobili plan finanso-
wy i chcą zarabiać duże pienią-

dze. Kawiarnia jest wegetariań-
ska, bo sami jesteśmy wegetaria-
nami a muzyka, którą tu puszcza-
my, to nasze ulubione płyty.

A co jest w menu? Czasy,
w których w warszawskich kawiar-
niach prosiło się o „mocną czar-
ną, taką jak w domu”, na szczę-
ście już minęły. W Roślinie mo-
żna napić się klasycznych wło-
skich kaw (espresso, latte, cap-
puccino…), jak również coraz po-
pularniejszych kaw parzonych
tzw. metodami alternatywnymi
(drip, chemex, aeropress). Ziarna
przyjeżdżają z palarni mieszczącej
się rzut beretem stąd, przy ul. Pa-
lisadowej, zaś za dobór kaw od-
powiada barista znany z Aero-ca-
fe, czyli z Fortu Bema. Roślina
ma już na koncie pierwsze spo-
tkanie poświęcone alternatywnym
metodom parzenia kawy.

W menu jest także ogromny
wybór herbat, ale w pierwszych
dniach po otwarciu najpopular-
niejsze było zupełnie co innego.

– Nieoczekiwanie stajemy się
znani z burgerów z pestek dyni
– mówi Joanka. – Dużo wegeta-
rian cieszy się, że nie musi już jeź-
dzić na nie do Śródmieścia.

I chyba o to w tym wszystkim
chodzi: żeby na Starych Bielanach
można było spotkać się ze znajo-
mymi w lokalu, który nie odbiega
od tych w centrum. Bo niby
w czym tutejsze przedwojenne ka-
mieniczki są gorsze od hałasu po-
łudniowego Śródmieścia?

Podczas wieczoru w Roślinie
kilkakrotnie widziałem, jak star-
sze osoby przechodzące ul. Schro-
egera nieśmiało zaglądają do ka-
wiarni albo wchodzą tylko po to,
żeby zobaczyć, co powstało w lo-
kalu po drogerii. Wydaje się, że
średnia wieku klientów przynaj-
mniej na początku będzie niska.
Czy wegetariańska kawiarnia
przy Schroegera stanie się popu-
larnym miejscem spotkań na Sta-
rych Bielanach?

Dominik Gadomski

Wreszcie coś się dzieje na ul. Schroegera
� Świetna wiadomość dla narzekających na brak ciekawych lokali mieszkańców
Starych Bielan. Tuż przy pl. Konfederacji otworzyła się nowa kawiarnia.

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. 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:

27.II - 13.III

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

– W tym ro ku pla nu je my bu do -
wę dwóch bar dzo du żych pla ców
za baw – na te re nie AWF i na Mło -
ci nach przy Pa pi ru sów. Koszt ka -
żde go z nich jest po dob ny, po ni -
żej 1 mln zł. Dla te go w tym ro ku
in nych in we sty cji zwią za nych
z pla ca mi za baw nie prze wi du je -
my. Koszt ka żde go z ta kich, na wet
zde cy do wa nie mniej szych przed -
się wzięć, to bli sko kil ka set ty się cy
– mó wi wi ce bur mistrz Grze gorz
Pie tru czuk. – Ma my plan re no wa -
cji sze ściu pla ców za baw. Są wy -
bra ne kon kret ne lo ka li za cje, ale
wy ko na niem mo że my się za jąć do -
pie ro od przy szłe go ro ku – do da je.

Ra da dziel ni cy w po przed niej
ka den cji nie zgo dzi ła się na park
tram po lin kwe stio nu jąc za sad -
ność bu do wa nia go na te re nie na -
le żą cym do uczel ni. Za miast te go
na ul. Ce głow skiej mia ła po wstać
wer sja okro jo na – bez tram po lin.

Skąd więc ko lej na zmia na pla -
nów? – Po pro stu wła dze mia sta
nie zgo dzi ły się na zmia nę lo ka li -
za cji. Uzna no, że by ło by to nie go -
spo dar ne. Roz pi su je my w przy -
szłym mie sią cu prze targ i park
po wi nien być go to wy w pierw szej
po ło wie ro ku – wy ja wił wi ce bur -
mistrz Pie tru czuk. Park ma być
wy po sa żo ny, jak sa ma na zwa
wska zu je, w tram po li ny. Tak jak
prze wi dy wał pier wot ny pro jekt.

Za po dob ną kwo tę – mi lio na
zło tych – po wsta nie w tym ro ku
ta kże du ży plac za baw na Mło ci -

nach. – Bę dzie po dzie lo ny na trzy
stre fy: dla dzie ci ma łych, śred nich
i tych naj star szych – mó wi
Agniesz ka Go la z Sa mo rzą du
Mło cin, jed na z po my sło daw czyń
te go pla cu. Oprócz zwy kłych
urzą dzeń na po la nie przy Pa pi ru -
sów znaj dzie się miej sce ta kże
na bo isko oraz si łow nię.

Po wódź przy Gaj ce go
Czy tel ni cy zwra ca ją uwa gę, że

jest dru ga stro na „pla co we go me da -
lu”. Wy da jąc gru be mi lio ny na dwa
ośrod ki, nie wy star czy już pie nię dzy
na wy mia nę prze sta rza łe go sprzę tu
dla dzie ci w in nych miej scach
na Bie la nach. – Bli sko ad re su Ka -
spro wi cza 88, przy ro gu z Gaj ce go
jest plac, któ ry ab so lut nie trze ba
wy re mon to wać – zgła sza pan Pa weł.

Zwró cił nam uwa gę na wa la ją -
ce się po te re nie bu tel ki, prze sta -
rza ły sprzęt. – Trosz kę po pa da
i ma my je zio ro. Pi sa łem już
do bur mi strzów, z pięć ra zy in ter -
we nio wa łem w ad mi ni stra -
cji. I nic. Mó wią, że się nie da
– opo wia da.

Nie ste ty, na pró żno szu kać tej
lo ka li za cji wśród sze ściu wy bra -
nych przez urząd do re wi ta li za cji.
W 2016 na cał ko wi tą od no wę bę -
dą mo gły li czyć osie dlo we pla ce
na Lin de go i Wrze cio nie, a ta kże
przed szkol ne sprzę ty na Skal bier -
skiej, Staf fa 7b, Toł sto ja oraz Pru -
szyń skie go 5.

mac

Park trampolin wraca do gry
� Kilka miesięcy temu radni Bielan wycofali się
z budowy nowoczesnego placu zabaw połączonego
z parkiem trampolin na terenie AWF i zapowiedzieli, że
w znacznie skromniejszej formie powstanie on w innym
miejscu. Znów zmieniają decyzję.
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– Pierw szy prze jazd te sto wy od -
był się w po nie dzia łek 16 lu te go
– mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. Wia do mo, że
w te ście wzię li udział przed sta wi -
cie le ZTM, kanc lerz Uni wer sy te -
tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go Mał go rza ta Ko złow ska
i oczy wi ście pra cow ni cy La sów
Miej skich, od po wia da ją cych
za re zer wat przy ro dy, któ rym jest
Las Bie lań ski. Jak po szło? Ofi -
cjal nie nikt nie po wie „do brze,
wkrót ce kon sul ta cje spo łecz ne”
al bo „źle, ni ci z elek tro bu sów
do UKSW”. Wia do mo, że
przed ewen tu al nym uru cho mie -
niem li nii kur su ją cej przez Las
Bie lań ski trze ba by ło by wy ko nać
kil ka in we sty cji w in fra struk tu rę:
zbu do wać przy stan ki na ro gu Ma -
ry monc kiej i De waj tis oraz za -
mon to wać pro gi wy spo we w miej -
sce ist nie ją cych obec nie pię ciu
pro gów kla sycz nych. Ale to nie
wszyst ko.

– Wska za ne przez UKSW miej -
sce do za wró ce nia au to bu su
przy ul. Ka me dul skiej znaj do wa ło
się już na te re nie le śnym i trze ba
by ło zna leźć in ne – mó wi Ma rek
Su cho dol ski z La sów Miej skich.
– Osta tecz nie au to bus za wró cił
przed par kin ga mi przy kam pu sie
uczel ni, ale z tru dem, na 3–4 ra zy.
Wszy scy są zgod ni, że je dy ną mo -
żli wo ścią jest za wrot ka na te re nie

kam pu su. Ko niecz ne by ło by prze -
pro fi lo wa nie łu ków na par kin gu.
We dług sza cun ków zro bie nie tam
pę tli au to bu so wej nie zmniej szy -
ło by na wet licz by miejsc par kin -
go wych.

Pod su mo wu jąc: że by uru cho -
mić na De waj tis re gu lar ną ko mu -
ni ka cję au to bu so wą trze ba zbu -
do wać przy stan ki, wy mie nić pro gi
zwal nia ją ce i prze bu do wać par -
king na te re nie UKSW. Czy li dro -
ga do po pra wie nia do jaz du
do uczel ni / dal sze go nisz cze nia
re zer wa tu (nie po trzeb ne skre ślić)
wca le nie jest tak pro sta, jak wy -
da wa ło się licz nym czy tel ni kom,
któ rzy po ostat nim ar ty ku le
na ten te mat wy sła li do nas licz ne
ma ile i li sty. Wszyst kie one by ły
gło sa mi sprze ci wu wo bec elek tro -
bu sów w Le sie Bie lań skim.

– W po li ty ce władz dziel ni cy,
jak rów nież in sty tu cji od po wie -
dzial nych za ochro nę przy ro dy,

brak jest tro ski o pod sta wo we in -
te re sy re zer wa tu. – uwa ża pa ni
Ste fa nia. – Nie ma dla re zer wa tu
dłu go fa lo we go pla nu ochro ny, ani
na wet bez po śred nie go nad zo ru.
Las jest roz je żdża ny przez ro we -
rzy stów i roz dep ty wa ny przez pie -
szych bez żad nej kon tro li ze stro -
ny słu żb po rząd ko wych. Stra te -
gicz ne dla la su de cy zje, jak or ga -
ni za cja wspo mnia nej wy żej ko mu -
ni ka cji au to bu so wej, są po dej mo -
wa ne do raź nie, pod na ci skiem
firm za in te re so wa nych, bez
uwzględ nie nia pra wa ochro ny
przy ro dy. Przy ta kiej opie ce re -
zer wat jest bez szans.

Te mat La su Bie lań skie go nie -
ustan nie bu dzi w dziel ni cy emo cje.
Bę dzie my do nie go wra cać nie za -
le żnie od te go, czy uru cho mie nie
w nim ko mu ni ka cji miej skiej na -
bie rze re al nych kształ tów, czy też
po mysł zo sta nie za rzu co ny.

Do mi nik Ga dom ski

Elektrobus wjechał na Dewajtis… I ledwo zawrócił
� Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Transportu Miejskiego w Lesie Bielańskim odbył
się przejazd testowy autobusu elektrycznego.

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański) 
tel. 22 392 91 99, 668-138-979

ul. Żeromskiego 33 
tel. 22 499 66 30, 668-139-021
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Gdzie? Oczy wi ście przy ko ście -
le ka me du łów. To tam pod ko niec
paź dzier ni ka 2002 ro ku sta nę ła
ka ru ze la Jó ze fa Wil ko nia. Ten ar -
ty sta pla styk, zna ny ilu stra tor
ksią żek dla dzie ci, wy rzeź bił fi gu -
ry umiesz czo ne póź niej na ka ru -
ze li, któ ra mia ła być na pę dza na
przez osioł ka. Ko pyt ny jed nak
od mó wił współ pra cy i za baw ka
dzia ła si łą ludz kich mię śni.

A ka ru ze la ozdo bio na jest po sta -
cia mi zwie rząt: jest dzik, kro wa,
no so ro żec, pod da chem ka ru ze li
wi szą bla sza ne ry by – to zresz tą nie
je dy ne dzie ło Wil ko nia przy ko -
ście le, bo za nim do trze się do ka -
ru ze li, przy wej ściu do świą ty ni mi -
ja się drew nia ną szop kę. We dług
opo wie ści po wsta ła, że by Fra nio
– bo tak ma na imię krnąbr ny
osioł, któ ry nie chciał pra co wać
przy ka ru ze li – miał to wa rzy -
stwo. I rze czy wi ście, prócz drew -

nia nych fi gur z szop ki ko rzy sta ją
też ko ty, któ re uwiel bia ją wy le gi -
wać się w żłob ku sta jen ki. Sa ma
szop ka jest da rem ar ty sty dla Fun -
da cji „Ako go?” Ewy Błasz czyk.

I jesz cze jed na cie ka wost ka
„spod ko ścio ła” – tuż przy głów -
nym wej ściu w nie bo wspi na się
po dwój na spi ra la scho dów. Jed -
nym ko ja rzy się z he li są DNA, in -
nym – ze scho da mi do nie ba. I to
dru gie sko ja rze nie jest pra wi dło -
we – świę ty Ro mu ald, za ło ży ciel
za ko nu ka me du łów, któ rzy by li tu
go spo da rza mi do 1902 ro ku, kie -
dy to zmarł ostat ni war szaw ski za -
kon nik, we śnie zo ba czył bia łych
mni chów, wstę pu ją cych po scho -
dach do nie ba.

Sam ko ściół ka me du łów i je go
oto cze nie jest nie zwy kle cie ka we.
War to sa me mu zgłę bić je go ta -
jem ni ce – a jest ich nie ma ło!

(wt)

Karuzela na Bielanach
co niedziela
� Tak o karuzeli śpiewała Maria Koterbska. I słusznie, bo
bielańska karuzela stawała zawsze albo
przy Cmentarzu Włoskim albo przy Dewajtis w pobliżu
miejsca, gdzie obecnie jest stacja paliw. Tyle, że Bielany
już od kilkunastu lat mają swoją „stałą” karuzelę,
na którą nie trzeba czekać przez cały tydzień…

Ka ru ze la ozdo bio na jest po sta cia mi zwie rząt: jest dzik, kro wa,
no so ro żec, pod da chem ka ru ze li wi szą bla sza ne ry by



Sek cja dzia ła już dru gi rok, ma
gru py dla chłop ców i dziew cząt
– pierw si tre nu ją w śro dy mię dzy
19.30 a 21.00 oraz w piąt ki od 18.00
do 19.30. Dziew czę ta zaś ma ją za ję -
cia w śro dy od 18.00 do 19.30 i piąt ki
od 19.30 do 21.00. Tre nin gi od by wa -
ją się w SP nr 273 przy Bal ce rza ka 1.

Wszel kich in for ma cji udzie la
in struk tor pod nr te le fo nu
501–513–834. (red)

UKS „Kusy” zaprasza na siatkówkę
� Jeśli jesteś uczniem co najmniej IV klasy podstawówki i chcesz uprawiać sport
– Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” zaprasza na zajęcia sekcji siatkówki.

6 mar ca po zna ją baj kę „Żół -
wik Sam my. W 50 lat do oko ła
świa ta”, ty dzień póź niej w re -
per tu arze po ja wi się „Zam be -
zia”. 20 mar ca ekran zdo mi nu -
je prze sym pa tycz na ze bra
„Kum ba”, a w ostat ni pią tek
mar ca ma lu chy bę dą prze ży wać
przy go dy nie ty po wej małp ki

w fil mie „Go ryl Śnie żek w Bar -
ce lo nie”.

Obo wią zu ją za pi sy:
– tel. 22 663–83 14
– e -ma il: ki no za ro giem@bi -

blio te ka bie la ny.waw.pl.
(red)
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� W dziale „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

Te atr Co nie co za pre zen tu je hi -
sto rię mło de go stra cha na wró ble,
któ re mu strasz nie się nu dzi. Je go
ser ce -dzwo ne czek pra gnie zna -
leźć ser decz ne go przy ja cie la, któ -
ry od wie dzał by go na po lu. Wró -
bel i lis od ra dza ją mu wi zy tę
wśród lu dzi. Je den twier dzi, że lu -

dzie są bez ser ca, a dru gi, że ma ją
ser ca z ka mie nia. Jed nak Stra szek
po sta na wia za ry zy ko wać.

Bez płat ne wej ściów ki do stęp ne
w Do brym Miej scu.

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

kc

Poranki filmowe w kinie na Duracza
Dziecięce Poranki Filmowe to pokazy bajek
adresowane do maluchów powyżej trzeciego roku
życia. W każdy piątek o godzinie 10.00 w Kinie
za Rogiem w bibliotece przy ul. Duracza 19 dzieci mają
możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów
na wielkim ekranie.

Niedzielne bajeczki

Znajdę przyjaciela
� 15 marca o godz. 13.00 Dobre Miejsce zaprasza
dzieci na spotkanie z cyklu Niedzielne Bajeczki
– „Znajdę Przyjaciela”.

19 mar ca o godz. 17.00 w Me -
dia te ce roz pocz nie się te atrzyk
dla dzie ci za ty tu ło wa ny „Pchła, co
ma nier nie mia ła” w wy ko na niu
Te atru Tak. Przed sta wie nie in spi -
ro wa ne tek stem „Pchła Sza chraj -
ka” Ja na Brze chwy.

Wstęp wol ny.
Me dia te ka Start -Me ta, ul. Sze -

ge dyń ska 13a, tel. 22 291–44–61.
kc

Mediateka zaprasza
� Zaprasza maluchy. Na bezpłatny teatrzyk według Jana Brzechwy.

źródło: teatr tak.pl
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Rzut oka na ma pę ko mu ni ka -
cyj ną Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go po zwa la zi den ty fi ko wać
w dziel ni cy kil ka du żych ob sza rów
zu peł nie po zba wio nych do stę pu
do me tra, tram wa jów i au to bu sów.
Jed na z nich jest na Cho mi czów ce
mię dzy ul. Con ra da a Wól czyń ską,
in na na Waw rzy sze wie mię dzy al.
Rey mon ta a So kra te sa, in -
na – w re jo nie ul. Du ra cza. Obok
par ku Ol szy na po wsta ją wła śnie
no we do my miesz kal ne, tuż obok
jest wspo mnia na bi blio te ka.

A na po nadki lo me tro wym od cin -
ku ul. Du ra cza au to bu sy nie kur -
su ją, mi mo że jezd nia zmie ści ła by
je bez pro ble mu.

– Obecnie nie pla nu je my uru -
cho mie nia na ul. Du ra cza ko mu -
ni ka cji au to bu so wej – mó wi Mag -
da le na Po toc ka, rzecz nicz ka
Zarządu Transportu Miejskiego.

A czy ZTM po wi nien mieć ta ki
plan? Po sta no wi łem spy tać o opi -
nię prze chod niów. Tych spra wia -
ją cych wra że nie zmie rza ją cych
do me tra lub tram wa ju, to zna czy:

idą cych szyb ko. Ty po wa roz mo wa
wy glą da ła z grub sza tak:

– Czy nie dzi wi pa na, że w tej
czę ści Bie lan nie ma au to bu sów?

– Dzi wi, po win ny być. Miesz -
kam przy par ku i mam tak sa mo
da le ko na Sło do wiec, jak na Bro -
niew skie go.

– Ko rzy stał by pan z li nii, któ ra
kur so wa ła by lo kal nie i da ło by się
nią do je chać do me tra, ra tu sza itp.?

– Oczy wi ście, ta kie 103 i 197 je -
żdżą po Bie la nach zyg za kiem
a nas omi ja ją.

– My ślę, że przy sta nek zmie -
ścił by się przy bi blio te ce. Trze ba
by ło by zli kwi do wać naj wy żej kil ka
miejsc par kin go wych.

– Co? Zli kwi do wać miej sca
par kin go we?! To gdzie my bę -
dzie my par ko wać?!

Pod czas spo tka nia na te mat
pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go par ku Ol szy na miesz -
kań cy, zwłasz cza ci star si, dość
gło śno do ma ga li się uwzględ nie -
nia w nim kil ku dzie się ciu no wych
miejsc par kin go wych na ul. Gą -

biń skiej, któ re mo gły by po wstać
w przy szło ści kosz tem traw ni ka,
czy li – mó wiąc ję zy kiem in we sty -
cyj no -eko lo gicz nym – po wierzch -
ni czyn nej bio lo gicz nie. Eko lo gia
i mo to ry za cja nie na wi dzą się,
od kie dy ta dru ga przy szła
na świat. Na pe ere low skich blo -
ko wi skach bu do wa nych w cza -
sach, gdy spół dziel nie nie pla no -
wa ły miejsc par kin go wych w ade -
kwat nej do dzi siej sze go (wy jąt ko -

wo wy so kie go jak na Eu ro pę) po -
zio mu mo to ry za cji, wi dać to
szcze gól nie wy raź nie. Al bo par -
king i spa cer na sta cję me tra, al bo
traw ni ki i au to bu sy. Nie da się
po go dzić tych dwóch kon cep cji.

Do mi nik Ga dom ski

Dlaczego na Duracza nie ma autobusów?
� Po jednym ze spotkań samorządu z mieszkańcami, które odbyło się w bibliotece im. Stanisława Staszica, obie
strony udały się do swoich samochodów i odjechały. Idąc pieszo na stację metra zacząłem zastanawiać się,
dlaczego na ul. Duracza nie ma przystanku autobusowego.

Na peerelowskich
blokowiskach
budowanych w czasach,
gdy spółdzielnie nie
planowały miejsc
parkingowych
w adekwatnej
do dzisiejszego
(wyjątkowo wysokiego
jak na Europę) poziomu
motoryzacji, widać to
szczególnie wyraźnie.



3-POKOJOWE SPRZEDAM

Mieszkanie w Łomiankach w bardzo
dobrym stanie: 63 m2, ogródek (120 m2),
2 miejsca postojowe, świetna lokalizacja

(Osiedle Tęcza – nowe budownictwo),
gotowe do zamieszkania – bezpośrednio

sprzedam. Telefon 608-870-797

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Bielany, 40 m2, umeblowane, przy metrze, dom
z ogrodem. 604-545-836

BBiieellaannyy..  PPookkóójj  zz kkuucchhnniiąą  4400  mmkkww..  ww mmaałłyymm
ddoommuu..  UUmmeebblloowwaannyy..  KKuucchhnniiaa  wwyyppoossaażżoonnaa..  BBlliisskkoo

mmeettrraa..  11550000  zzłł//mm--cc  ++ ooppłłaattyy  lliicczznniikkoowwee
660044--554455--883366

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. 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 TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253- 670
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·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

MMaalloowwaanniiee  GGłłaaddzziiee  GGiippssoowwee  SSoolliiddnniiee
551122--334400--221100

·Naprawa Okien 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
·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
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaki, odznaczenia, orzełki,
książki, pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
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W gło so wa niu nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym na ten rok pro -
jekt „Ra dio in ter ne to we na Bie la -
nach” otrzy mał 396 gło sów. Nie -
wie le, ale fre kwen cja by ła tak ni -
ska a koszt pro jek tu tak ma ły
(10.360 zł), że to wy star czy ło
do zwy cię stwa. Ra dio już dzia ła.

– Ra dio KiS to akro nim słów
Kul tu ra i Sztu ka, a więc sta cja ra -
dio wa o pro fi lu kul tu ral no -spo -
łecz nym z du żym udzia łem au tor -
skich au dy cji mó wio nych, dzia ła ją -
ca na za sa dzie wo lon ta ria tu – mó -
wi An drzej Kop czyń ski, za ło ży ciel
ra dia, któ re wcze śniej nada wa ło
z Do mu Kul tu ry „Świt” na Bród -
nie. – Przez ca łą do bę ser wu je my
sta ran nie do bra ne utwo ry z po gra -
ni cza roc ka, jaz zu, chil lo utu, so ulu
i mu zy ki in stru men tal nej.

Cze go mo żna po słu chać w Ra -
diu KiS? M.in. au dy cji „Oko li ce
blu esa” An drze ja Je rzy ka i Mar ka
Haj du kie wi cza (w ka żdy po nie -

dzia łek po 23.00). Wtor ki i nie dzie -
le na le żą do „Jazz ma nów” za spra -
wą Mi ko ła ja Po le sza ka i Ju lii
Wasz czuk. Śro dy to mu zycz ne wy -
ciecz ki: po Pol sce od 20.00 w au dy -
cji „Fol kŁow cy” z Pau li ną Ła ska -
rzew ską i Ja nem Ko na do rem,
od 21.00 po Eu ro pie w pro gra mie
„Mul ti Co ol ti” z Ma te uszem Li -
mie rą a po 23.00 po po łu dniu
Ame ry ki z Paw łem Mi cha li szy nem.
W nie dziel ne wcze sne po po łu dnia
au dy cję pod ró żni czą „Bez gra nic”
pro wa dzi Mag da le na Więch.

– Mi syj ną czę ścią co dzien nych
pro po zy cji jest pro gram „Kul tu -
ral nie do bry wie czór”, któ ry roz -
rósł się do co dzien nych dwu go -
dzin nych blo ków, pro pa gu ją cych
wsze la kie prze ja wy kul tu ry w ca -
łej War sza wie, a pro wa dzą go
Mar cin Lesz czyń ski, Ma te usz Li -
mie ra, Ju lia Wasz czuk, Na ta lia
Char kie wicz i ja – mó wi Kop czyń -
ski. – Zna leźć mo żna ta kże pro -

gra my po rad ni ko we, na przy kład
„Co po wie ta ta?” Łu ka sza Za -
rzyc kie go, skie ro wa ne do za nie -
dba nej przez in ne sta cje gru py
od bior ców, a An na Wy soc ka ra -
dzi, co war to prze czy tać czy ja ki
film zo ba czyć.

Z ca łą ra mów ką mo żna za po -
znać się na stro nie in ter ne to wej
ra dia. Są tam au dy cje mu zycz ne,
au dy cje pod ró żni cze… a co z te -
ma ta mi ty po wo lo kal ny mi?

– Przy go to wu je my ser wis in for -
ma cji bie lań skich, któ ry mo żna
usły szeć kwa drans przed i kwa -
drans po ka żdej peł nej go dzi nie.
– mó wi Kop czyń ski. – My śli my
o cy klicz nych spo tka niach miesz -
kań ców z wła dza mi Bie lan w pro -
gra mie pu bli cy stycz nym, w któ -
rym ka żdy bę dzie mógł za dać py -
ta nie na ży wo.

Au dy cji mo żna słu chać za po -
śred nic twem stro ny Ra dio KiS.pl.

DG

Bielany mają radio
� Pierwszy bielański projekt z budżetu partycypacyjnego na bieżący rok został już
zrealizowany. Z budynku urzędu dzielnicy nadaje internetowe Radio KiS.

Pro ce der trwał od pew ne go
cza su. Wła ści ciel ka agen cji ban -
ko wej wy łu dza ła pie nią dze
od klien tów, któ rzy do ko ny wa li tu
opłat i wpła ca li go tów kę na kon -
ta. Część pie nię dzy za cho wy wa ła
dla sie bie, aż pew ne go dnia znik -
nę ła. Punkt jest za mknię ty na
czte ry spu sty. Za szy bą, na któ rej
ktoś na pi sał mar ke rem „zło dzie -
je”, wi si kart ka z in for ma cją, że
pla ców ka bę dzie nie czyn na

do od wo ła nia z po wo du… cho ro -
by ka sjer ki.

– Po szu ku je my jej – po twier dza
ko mi sarz To masz Ku bas z bie lań -
skiej ko men dy po li cji. – Dla do bra
śledz twa nie mo gę zdra dzić szcze gó -
łów – mó wi ofi cer. Oso by, któ re zo -
sta ły po szko do wa ne przez nie uczci -
wą ko bie tę pro szo ne są o zgło sze nie
się do ko mi sa ria tu przy uli cy Że rom -
skie go 7, te le fon 22 603–71–55.

(PB)

Wpłacałeś pieniądze
w punkcie na Daniłowskiego?
� To szok dla wielu mieszkańców Bielan, którzy korzystali
z tego punktu od lat! Właścicielka agencji bankowej,
w której można było dokonywać wpłat na konto bankowe,
naciągała swoich klientów. Policjanci szukają jej i proszą
osoby korzystające z usług agencji przy Daniłowskiego 2/4
o pomoc w schwytaniu naciągaczki.






