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ŁomianekiBielan

O słynnej ruinie pawilonu, stra-
szącej przy jednej z głównych ulic
naszej dzielnicy, pisaliśmy po raz
ostatni we wrześniu. Działka
od trzech lat jest w rękach Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicz-
nej, która zobowiązana była
do rozpoczęcia tam budowy do 27
grudnia. Wydawało się, że sprawa
jest już przesądzona i teren zosta-
nie przekazany samorządowi, ale
nastąpił zupełnie nieoczekiwany
zwrot akcji.

– Uczelnia podpisała z Mini-
sterstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego umowę o udzieleniu
dotacji celowej na finansowanie
inwestycji – poinformowała nas

Bogumiła Fliszkiewicz, p.o. dy-
rektora administracyjnego ChAT.
– Niezwłocznie zostały podjęte
prace zmierzające do realizacji
zadania inwestycyjnego. ChAT
jest otwarta na wspólne działania
z Urzędem Dzielnicy Bielany
w zakresie edukacji oraz dołoży
wszelkich starań, aby współpraca
była owocna.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, już w przyszłym roku
ruina zostanie rozebrana, a na ro-
gu Broniewskiego i Duracza po-
wstanie siedziba uczelni.

– Wydawało się, że władze Aka-
demii już straciły nadzieję, ale na-
gle dostały dotację z ministerstwa

– mówi wiceburmistrz Grzegorz
Pietruczuk. – W przyszłym tygo-
dniu spotkamy się z przedstawi-
cielami ChAT i porozmawiamy
o współpracy i o tym, by rozbiórka
pawilonu i budowa nowego obiek-
tu była jak najmniej uciążliwa dla
mieszkańców.

– Chcemy zapewnić wszystkich
mieszkańców Bielan, że nasza
uczelnia odpowiada na potrzeby
kulturalne osób w różnym wieku
– dodaje Fliszkiewicz. – Już teraz
prowadzimy takie działania jak

np. Ekumeniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku.

Siedziba ChAT, która powsta-
nie w miejscu opuszczonego pa-
wilonu na rogu Broniewskiego
i Duracza, wprowadzi swoją pro-
stą bryłą w neutralnych kolorach
trochę ładu w chaotyczną zabudo-
wę okolicy, na którą składają się
z jednej strony parkingi, z drugiej
– blokowisko w szalonych kolo-
rach i jeden z warszawskich „mal-
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Teolodzy wprowadzają się na Bielany
� Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie pawilonu na rogu Broniewskiego i Duracza:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna jednak dostała dotację na budowę siedziby
na Bielanach.

Chrześcijańska
Akademia
Teologiczna w Warszawie
istnieje od 1954 roku, jest
publiczną szkołą wyższą
kształcącą
protestanckich
i prawosławnych
pedagogów i teologów.



Jezdnia Wisłostrady w kierunku
Śródmieścia. Pod mostem znajdują
się cztery pasy ruchu: dwa dla sa-
mochodów zjeżdżających z przepra-
wy od strony Białołęki i dwa pasy
dla ruchu od strony Łomianek.
Obie jezdnie są intensywnie wyko-
rzystywane przez kierowców i nie
podlega to żadnej dyskusji. Jednak
tuż za mostem jezdnia dla ruchu
z Łomianek zwęża się do jednego
pasa. Kierowcy mają kilkadziesiąt
metrów na zmianę pasa, co widzą
na poziomym oznakowaniu. Jednak
wielu z nich nie przejmuje się tym,
co jest namalowane na asfalcie i je-

dzie dalej, zbliżając się do oznako-
wania pionowego, czyli rusztowania
z biało-czerwonymi belkami i naka-
zem jazdy z lewej strony znaku.
Za tym cudakiem Wisłostrada ma
już trzy pasy w kierunku centrum
miasta. Cel ustawienia zawalidrogi
jest prozaiczny: chodzi o to, żeby
było bezpieczniej i nie dochodziło
do niebezpiecznych sytuacji w mo-
mencie spotykania się kierowców
jadących z Łomianek oraz tych zje-
żdżających z mostu.

W czym problem? W złym
oznakowaniu dla tych, którzy jadą
od strony Łomianek. – Pal sześć,

jeśli są to osoby codziennie jeżdżą-
ce tędy do pracy, ale kierowcy nie
znający tego miejsca, jak na przy-
kład prowadzący tiry, muszą dość
gwałtownie hamować i wpychać
się na lewy pas. Dochodzi przez to
do stłuczek. Urzędnicy powinni tu
zrobić porządek – mówi pan Ma-
rian, nasz Czytelnik, który zgłosił
redakcji problem.

Urzędnicy mają świadomość, że
sytuacja na Wisłostradzie to pro-
wizorka, która powinna zostać
czym prędzej rozwiązana. Dlatego
zgodnie z tym, co mówi Tomasz
Kunert z biura prasowego magi-
stratu, sytuacja się zmieni. – Zwę-
żenie pozostanie, ale zostanie
przeniesione przed węzeł Wisło-
strady z mostem Skłodow-
skiej-Curie – wyjaśnia i dodaje, że
na jezdni ustawiona zostanie za-
pora z odblaskowymi znakami wi-
docznymi z daleka. Dzięki temu
niebezpieczne sytuacje, w których
tiry wpychają się między małe sa-
mochody osobowe, zostaną zniwe-
lowane. Kiedy zostanie to zrobio-
ne – tego jeszcze nie wiadomo.

Przemysław Burkiewicz

Po co nam zawalidroga na Wisłostradzie?
� Wisłostrada w rejonie mostu Skłodowskiej-Curie ma dla
kierowców niemiłą niespodziankę.

borków”, kościołów budowanych
w latach 90.

Chrześcijańska Akademia Teo-
logiczna w Warszawie istnieje
od 1954 roku, jest publiczną szkołą
wyższą kształcącą protestanckich
i prawosławnych pedagogów i teo-
logów. Jej tymczasowa siedziba
mieści się w Centrum Luterańskim
przy Miodowej. Uczelnia ma dwa
wydziały: Pedagogiczny i Teolo-

giczny. Ten drugi dzieli się na sek-
cje teologii ewangelickiej, prawo-
sławnej i starokatolickiej. Wielowy-
znaniowy charakter ChAT widocz-
ny jest także we władzach uczelni.
Funkcję rektora sprawuje luterań-
ski duchowny prof. Bogusław Mi-
lerski, prorektora – prawosławny
biskup Jerzy (Pańkowski).

Planowany termin zakończenia
budowy nowej siedziby ChAT to
grudzień 2018 roku.

Dominik Gadomski
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Teolodzy wprowadzają
się na Bielany

Masz polisę od niebezpiecz-
nych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by
wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Fundacja Lex Specialis
oferuje bezpłatną pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach
drogowych, powstałych przy wy-
konywaniu pracy, w sprawach
związanych z błędami medyczny-
mi oraz upadkami na drodze.
Z jej pomocą kwota odszkodowa-
nia może wzrosnąć kilkakrotnie!

Zawieranie umów ubezpiecze-
nia jest coraz bardziej powszech-
ne wśród Polaków. Zakup polisy
w wielu przypadkach jest obo-
wiązkowy. Dotyczy to głównie
ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. Istnieje
również grupa ubezpieczeń do-
browolnych – najpopularniejsze
są ubezpieczenia na życie. Fakt
faktem, że najchętniej ubezpie-
czyciele widzieliby swoich klien-
tów jedynie jako płatników skła-
dek. Problem zaczyna się, gdy
ubezpieczonemu lub poszkodo-
wanemu w wypadku należy zapła-
cić odszkodowanie. Ubezpieczy-
ciele znają różne sztuczki, by nie
wypłacić ani grosza…

Wypacają cztery razy za mało
Dlatego Fundacja Lex Specia-

lis chce pomagać osobom, któ-
rym ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokości kwot odszkodowań. Ze
statystyk sądowych, jak i analiz
spraw sądowych prowadzonych
przez prawników współpracują-
cych z fundacją wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe, niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Oznacza to, że za jeden procent
uszczerbku ubezpieczyciel zapłaci
jedynie tysiąc zł, a sąd za to samo
zaordynował cztery tysiące!

Jaki uszczerbek na zdrowiu?
Fundacja pomaga także ofia-

rom odmowy wypłaty odszkodo-
wania w przypadku niewielkich
szkód (schorzenia nie są trakto-
wane jako trwałe uszczerbki
na zdrowiu; najczęściej dotyczy
to drobnych złamań, zwichnięć,
urazów tkanek miękkich).

Przyczynami zaniżania przez
lekarzy ubezpieczycieli procento-
wego uszczerbku na zdrowiu jest
brak bezpośredniego badania po-
szkodowanego oraz błędna anali-

za dokumentacji medycznej. Ró-
żnice są kolosalne: w jednej ze
spraw uszczerbek na zdrowiu te-
go samego ubezpieczonego jeden
lekarz określił na 4%, a lekarz in-
nego ubezpieczyciela na… 12%.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczy-

ciel wypłacił kwotę tysiąc zł oraz
zaproponował ugodę przy dopłacie
marnych 500 zł. W wyniku działań
fundacji dopłacił kwotę pięciu ty-
sięcy zł a sprawa nie jest zakończo-
na. Po skierowaniu jej do sądu po-
szkodowany może liczyć na kwotę
dwudziestu tysięcy zł dopłaty. Pod-
pisując ugodę bez pomocy prawnej
poszkodowany traci możliwość do-
magania się dalszych wypłat.

W przypadku odmowy wypłaty
zadośćuczynienia za śmierć krew-
nego z wypadku drogowego przed
2008 rokiem, pomimo że Sąd Naj-
wyższy nakazał w wielu orzecze-
niach wypłatę pieniędzy na rzecz
członków rodzin ofiar wypadków,
ubezpieczyciele odmawiają wypła-
ty. Powołują się na brak podstawy
prawnej żądania.

Jeżeli spotkał Cię podobny
problem lub odniosłeś obrażenia
i nie zawiadomiłeś ubezpieczy-
ciela – zgłoś się do nas. Nasi
prawnicy i konsultanci udzielą Ci
potrzebnej bezpłatnej porady lub
bezpłatnie sporządzą pismo
do ubezpieczyciela.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas
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Wielu mieszkańców Bielan i in-
nych dzielnic od lat apeluje o bu-
dowę parkingów K+R, dzięki
którym możliwe będzie wygodne
dowiezienie np. osoby niepełno-
sprawnej albo mającej duży bagaż
do stacji metra lub – w przypadku
Młocin – na dworzec autokarowy.
Mamy dobrą wiadomość: parkin-
gi K+R powstaną w dwóch miej-
scach na terenie Bielan.

Przy stacji Młociny dwa lub trzy
miejsca zostaną wyznaczone
na jezdni Nocznickiego, na połu-
dniowo-zachodnim rogu skrzyżo-
wania z Kasprowicza, w bezpo-
średnim sąsiedztwie przystanku
autobusu nocnego N41, wykorzy-
stywanego okazjonalnie przez au-
tobusy międzynarodowe.

Również dwa lub trzy miejsca
K+R powstaną przy stacji Słodo-

wiec, kosztem istniejących miejsc
parkingowych wyznaczonych na
chodniku tuż przed rondem Aka-
demii Wychowania Fizycznego.

Oba parkingi będą oznaczone
niebiesko-żółtym znakiem drogo-
wym K+R oraz znakiem „zakaz
postoju ponad 2 minuty”. Wstęp-
na koncepcja zakłada także po-
malowanie nawierzchni miejsc
postojowych na niebiesko-żółte
pasy. Obecnie trwa przetarg
na projekty stałej organizacji ru-
chu. Parkingi powinny powstać
w przyszłym roku.

Dominik Gadomski

Dwa parkingi „kiss&ride” w przyszłym roku
� ZTM rozpoczął prace, których celem jest wyznaczenie parkingów kiss&ride, czyli
miejsc, w których będzie można zaparkować samochód na dwie minuty, pożegnać
lub zabrać pasażerów i pojechać dalej.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Parkingi powinny powstać w przyszłym roku
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Bar mleczny „Marymont”
u zbiegu Marymonckiej i Podcza-
szyńskiego istnieje „od zawsze”.
Stołowali się tu dziadkowie,
na zupę wpadali rodzice, a dziś
jadamy my i młodsze pokolenia.
Stereotyp baru mlecznego, koja-
rzonego ze starszymi, niezamo-
żnymi warszawiakami posilający-
mi się w samotności, odszedł
w przeszłość. Po przejedzeniu się
kebabów, hamburgerów, sajgonek
i innych wynalazków świata, gusta
kulinarne zatoczyły koło i trafiły
z powrotem do domowych posił-
ków. Niezależnie od tego, kim je-
steśmy i gdzie pracujemy, jakie
posiłki jadamy na co dzień – czy
to sushi czy ziemniaki ze skwarka-
mi, a może sałatki z rukoli i ko-
ziego sera – każdy miło wspomina
obiady u babci czy mamy. „Zjedz
kotleta, ziemniaki zostaw” – kto
nie pamięta tych magicznych
słów?

Żeby przypomnieć sobie, jak
było kiedyś, warto wstąpić
do „Marymontu”. Niestety,
z dawnych czasów pozostał głów-
nie wystrój. Niestety. – Co dzi-
siaj? – pyta pan z wąsikiem a la
inżynier Karwowski. – Mamy dziś

rosół, żur z kiełbasą i jajkiem,
barszczyk z uszkami, ogórkową…
Pierogi, naleśniki, schabowy, udo
kurczęce – wylicza ekspedientka.
– Rany, wybór jak w hotelu Victo-
ria! – śmieje się klient. – Wszyst-
ko domowym sposobem? – zagaja
młodą panią w fartuchu. – Jak
u mamy! – odpowiada. Atmosfera
domowa, a jedzenie?

Spróbujmy więc żurku. Nie jest
kwaśny. Czuć, że gotowany
na skalę przemysłową. Kiełbaski
nie mam w nim ani trochę, co jest
grzechem śmiertelnym. Jajko
– zimne – spowodowało, że ciepła
zupa staje się błyskawicznie let-
nia, dlatego trzeba szybko „wio-
słować” łyżką. W pierogach
z mięsem mięsiwa niewiele, a cia-
sta dużo.

Czy wciąż stosunkowo niskie
ceny (zupy 3,50 zł, pierogi 7 zł,
kopytka albo kluski śląskie – 5 zł,
gulasz albo zraz – 6 zł, żeberko
– 6,50 zł) zrównoważą te niedo-
ciągnięcia?

Przemysław Burkiewicz

Bar mleczny „Marymont”
ul. Marymoncka 49
Tel. 22 834–19–01

Kulinarne Bielany

Tradycja to świętość?
Oceniamy bar Marymont
� Czy bar Marymont trzyma legendarny poziom?
Chyba nie, choć niskie ceny wciąż są wabikiem dla
robotników z pobliskich budów, nieśmierdzących
groszem studentów czy ubogich emerytów i rencistów.

Bar zachował wygląd z innej epoki



– Pomysł na Jadłostację kwitł nam
w głowach od dawna – mówi Małgo-
rzata Górnicka. – Lubimy jeść zdro-
wo, a nie chcieliśmy jeździć w poszu-

kiwaniu produktów po całej Warsza-
wie. A że nie było takiego miejsca
na Bielanach, gdzie mieszkamy
od zawsze, wybór był naturalny.

Pierwsze wrażenie po wejściu
do Jadłostacji – ot, elegancki wa-
rzywniak. Ale to mylące. – Warzy-
wa w naszym sklepie pochodzą

z wybranych przez nas upraw
ekologicznych i od sprawdzonych
dostawców. Wkładamy w to wiele
pracy i czasu. Ale nie zajmujemy
się tylko warzywami. Można u nas
kupić wiele innych produktów
ekologicznych, wegetariańskich
i wegańskich oraz bezgluteno-
wych.” Naszym hitem jest śledź
holenderski w oliwie gotowy
do spożycia-mówi Artur Górnic-
ki. Dla tych, którzy nie mają cza-
su gotować możemy zaoferować
produkty garmażeryjne wyrabia-
ne ręcznie ze świeżych produk-
tów. Sklep z ekologiczną żywno-
ścią to jedno, ale to, co naprawdę
wyróżnia Jadłostację to… Pan
Kociołek. – Codziennie przygoto-
wujemy świeżą, smaczną zupę we-
getariańską lub wegańską, którą
można zjeść na miejscu lub za-
brać na wynos. Czasem to trady-

cyjny kapuśniak, kiedy indziej
krem z buraków aromatyzowany
pigwą. To taki nasz pomysł
na chwilę odpoczynku dla wszyst-
kich zabieganych klientów. Może-
my zaproponować kawę i herba-
tę. Zależy nam, by ludzie czuli się
tu dobrze, by Jadłostacja była
miejscem do którego się chętnie
wraca.

Dostawy warzyw są w każdy po-
niedziałek, a pozostałe produkty
we wtorek i środę, więc nie ma
obawy, że towar leży na półkach
miesiącami.

Jadłostacja jest czynna od po-
niedziałku do piątku 8.00–19.00,
w soboty 9.00–15.00.

Jadłostacja,
Kasprowicza 48

tel. 501–074–415,
www.facebook.com/jadlosta-

cja.bielany

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Nie ma co ukrywać, zła synchro-
nizacja sygnalizacji świetlnej może
być powodem irytacji. Tak jest
na Bemowie, gdzie opisaliśmy
działanie świateł dla pieszych
na rondzie Radia Wolna Europa.
Piesi mają zielone, a gdy dochodzą
do pasa rozdzielającego jezdnie
ulic Górczewskiej lub Lazurowej,

zapala się czerwone na kolejnej
zebrze. I na odwrót. Chcąc przejść
przez Górczewską przez jezdnię
w stronę centrum najpierw stoimy,
bo mamy czerwone. Zebra w stro-
nę Babic ma zielone. I tak
na zmianę. Ówczesny rzecznik Za-
rządu Dróg Miejskich Adam So-
bieraj tłumaczył, że to „ze względu

na bezpieczeństwo pieszych i kie-
rowców”. Dzięki tej wypowiedzi
rzecznik stał się bohaterem me-
mów a sygnalizację na Bemowie
pokazywano w ogólnopolskich te-
lewizjach. Niewiele lepiej jest
na sąsiednich Bielanach.

Skrzyżowanie ulic Kasprowicza
i Nocznickiego na Młocinach to

bardzo ważny węzeł komunikacyj-
ny dla mieszkańców Bielan, Bia-
łołęki i licznych podwarszawskich
miejscowości.To stąd odjeżdża
metro, wiele linii tramwajowych
i autobusowych. Przez pobliski
most Skłodowskiej-Curie autobu-
sy zawożą pasażerów na liczne
osiedla Białołęki. No i wszystko
byłoby w porządku, gdyby nie
bezsensowne ustawienie świateł
na Kasprowicza przy wejściu
do metra. Chcąc przejść na przy-
stanek w kierunku Białołęki, zlo-
kalizowany przy ulicy Nocznickie-
go, mamy do pokonania jedną ze-

brę. – Ale to nie jest takie proste
– mówi nasz Czytelnik. Bo w cza-
sie, gdy autobus jadący na Biało-
łękę ma zielone światło i rusza
w kierunku przystanku, piesi
wciąż mają czerwone. – Ostatnio
zobaczyłem, jak odjeżdża mi
stąd 511 w kierunku Dąbrówki
Szlacheckiej. Byłem gotów prze-

biec na czerwonym, ale oczywi-
ście, jak na złość na Kasprowicza
stała policja – mówi pasażer. I tak
jest przy wyjeździe każdej linii
z pętli Młociny. Czy to normalne?

Priorytet dla zielonej strzałki
Niestety, normalne. A przynaj-

mniej zgodne z założeniami
urzędników. Tak zdecydował Ja-
nusz Galas, miejski inżynier ru-
chu. – Piesi przechodzący przez
ul. Kasprowicza otrzymują światło
zielone tylko w pierwszej fazie.
Zgłoszenie pieszych dotyczy za-
pewne fazy 4, w której wspomnia-
ni piesi mają światło czerwone,
zaś autobusy zjeżdżające z ronda
mają światło zielone – wyjaśnia
Karolina Gałecka, rzeczniczka
prasowa Zarządu Dróg Miejskich.
– Jest to podyktowane tym, że
w tym czasie na wlocie Kasprowi-
cza wyświetlana jest „zielona
strzałka”, która ze względu na du-
że obciążenie relacji w prawo,
w kierunku na most, jest obsługi-
wana bezkolizyjnie względem
omawianych pieszych – podkre-
śla. I wszystko jasne. Rada dla pa-
sażerów? Zamiast na przystanek
przy Nocznickiego, idźcie na pę-
tlę. Przy okazji zajmiecie sobie
ulubione miejsce.

Przemysław Burkiewicz

Złośliwa sygnalizacja świetlna
� Jeśli można wściec się na niewłaściwe ustawienie sygnalizacji świetlnej, to z pewnością
idealnym przykładem byłoby skrzyżowanie ulic Kasprowicza i Nocznickiego na Młocinach.
W czasie, gdy piesi mają czerwone, zielone zapala się na równoległej ulicy dla aut. – Przez
to stoimy przed zebrą, a autobusy uciekają. Kto to ustawił? – pytają mieszkańcy.

Rada
dla pasażerów? Zamiast
na przystanek
przy Nocznickiego, idźcie
na pętlę. Przy okazji
zajmiecie sobie ulubione
miejsce.

Nowe miejsce
Ekozakupy i ciepła zupa na Bielanach
� Ekologiczna żywność to nie tylko moda. Zakupy na targach eko to jedno, ale co zrobić,
jeśli jest „po sezonie „, a my chcemy się zdrowo odżywiać i przy okazji zjeść coś
niebanalnego? Wyjściem jest wizyta w Jadłostacji, nowym miejscu, które działa
na Kasprowicza, a które jest prowadzone przez małżeństwo Małgorzaty i Artura z córką Olą.
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Początek lat 90-tych to okres
przemian w Polsce. Wpisuje się
w nie również reforma szkolnic-
twa. Obok placówek publicznych
pojawiają się szkoły prowadzone
przez fundacje i stowarzyszenia.
Działalność rozpoczyna Społecz-
na Szkoła Podstawowa nr 13
w Warszawie prowadzona przez
Polskie Stowarzyszenie Promocji
Oświatowych Oddział I. Część
z tych nowych placówek nie prze-
trwała próby czasu. Natomiast
Społeczna Trzynastka funkcjonu-
je już 25 rok i wygląda na to, że
przed nią kolejne lata pełne edu-
kacyjnych sukcesów.

W XXI w. polska edukacja sta-
nęła przed nie lada wyzwaniem.
Uczniowie i rodzice są coraz bar-
dziej wymagający, świat zmienia
się w zawrotnym tempie, czego
konsekwencją powinna być meta-

morfoza systemu nauczania.
W Społecznej Trzynastce nauczy-
ciele są w pełni świadomi nowych
zadań. Nie mogą występować
w roli nadzorców, stają się dla
swoich uczniów przewodnikami
i mentorami, wskazują drogę, ale
jej nie narzucają. W centrum sta-
wiają dziecko i jego potrzeby. Klu-
czem jest stworzenie portretu ab-
solwenta – młodego człowieka,
który będzie obywatelem świata,
wykształconym, wyposażonym
w kluczowe kompetencje psycho-
logiczne, znającym języki i najnow-
sze technologie. Dzieci od klasy
pierwszej uczą się dwóch języków:
angielskiego i niemieckiego lub
hiszpańskiego. Wysoki poziom na-
uczania ma odzwierciedlenie w te-
stach zewnętrznych – szkoła jest
w pierwszej dziesiątce w Warsza-
wie po egzaminie szóstoklasistów.

Większość uczniów zdobywa certy-
fikaty językowe. Sukces gwarantują
m. in. nowoczesne metody naucza-
nia. Nie wystarczą już tylko tablica
i kreda, trzeba wyzwalać w dzie-
ciach kreatywność, chęć poznawa-
nia otaczającej rzeczywistości, ra-
dość ze zdobywania wiedzy. Inte-
raktywne narzędzia dydaktyczne,
praca metodą projektu, wycieczki
edukacyjne, praca zespołowa i do-
stosowanie zajęć do potrzeb ka-
żdego ucznia pomagają w osiąga-
niu zamierzonych celów.

Troska o wszechstronny rozwój
dziecka determinuje podejmowanie
nowych działań i poszukiwanie ró-
żnych rozwiązań. Szkoła ma bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wśród
nich są koła przedmiotowe, języko-
we, artystyczne i sportowe. Ucznio-
wie chętnie sprawdzają się w kon-
kursach i zawodach, sukcesy cieszą

i motywują do dalszej pracy. Dosto-
sowanie wymagań do możliwości
i predyspozycji uczniów gwarantuje,
że każde dziecko jest dostrzeżone
i docenione. Służy temu również
nowoczesny system oceniania opar-
ty na motywowaniu i wskazywaniu
mocnych stron ucznia. Od lat na-
uczyciele opracowują zasady doty-
czące pracy z dziećmi o specyficz-
nych potrzebach edukacyjnych.
Uczniowie objęci są opieką pedago-
ga i psychologa.

Zadbano też o infrastrukturę.
Na terenie szkoły oprócz sali gim-
nastycznej znajdują się basen i bo-
isko. Starsi twórczo spędzają czas
w pracowni artystycznej, gdzie po-
wstają różne plastyczne cudeńka.
Z myślą o najmłodszych powstała
sala zabaw. Dzieci z klas 1 -3 w cią-
gu dnia mają przerwę rekreacyjną,
mogą wtedy pod opieką nauczycieli
odpocząć, wyszaleć się i nabrać sił
do pracy. Wyzwaniem, któremu
trzeba sprostać, stało się pojawienie
sześciolatków, stąd poszukiwanie
takich rozwiązań, które pozwolą
maluszkom na płynne przejście
z przedszkola. Nie chodzi przecież
o to, czy sześciolatki są gotowe
do podjęcia nauki w szkole, ale czy
szkoła jest gotowa na przyjęcie sze-
ściolatków. Trzynastka wcześnie po-
trzeby swoich najmłodszych
uczniów trafnie zdiagnozowała.
Obok nauki – zabawa, czas na re-
laks i odpoczynek, to naturalna po-
trzeba dzieci w tym wieku, którą na-

leży zaspokoić. Dba się tutaj o to,
by jak najłagodniej i bezstresowo

wprowadzić malucha w cykl eduka-
cji szkolnej. Poczucie bezpieczeń-
stwa i komfortu daje usytuowanie
szkoły z dala od zgiełku wielkiej
metropolii. Ogrodzony teren, cisza,
spokój sprzyjają atmosferze nauki
i zabawy.

Szkoła to żywy organizm, musi
się zmieniać wraz ze swoimi ucznia-
mi, dotrzymywać im kroku. Wysoki
poziom, miła, przyjazna atmosfera,
nowoczesne metody nauczania
i tradycyjny system wartości oparty
na poszanowaniu praw drugiego
człowieka, tolerancji i otwartości to
atuty, które zagwarantowały Trzy-
nastce sukces.

Szkoła jutra już dziś – krok ku przyszłości

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich
Warszawa ul. Wóycickiego 1/3 bud.13 tel. 22 834 96 30, 22 834 91 88

www.pspo.edu.pl



Wawrzyszew to z pozoru zwykłe
blokowisko, jakich pełno
na przedmieściach dużych miast,
ale położone w jego sercu dwa
stawy otoczone niewielkim par-
kiem nadają osiedlu wyjątkowy
charakter. Kilka miesięcy temu
teren przeszedł pod opiekę dziel-
nicowego samorządu i powoli
rozpoczyna się jego renowacja.
Zainaugurowały ją pszczoły, bo

latem na drzewach nad stawami
zawieszono – dzięki głosom odda-
nym na budżet partycypacyjny
– specjalne domki. Większe prace
zostaną przeprowadzone obok
dużego stawu w przyszłym roku.

– Zakres robót obejmuje mo-
dernizację istniejących chodni-
ków przy drewnianym pomoście
oraz od strony administracji
przy użyciu nawierzchni mineral-

nej… – wylicza Małgorzata Kink,
rzeczniczka urzędu dzielnicy
– …zastąpienie dwóch drewnia-
nych mostków nowymi, płaskimi,
oraz umocnienie linii brzegowej
od strony administracji osiedla
i odcinkową naprawę skarp.

Ale to jeszcze nie wszystko.
Dzięki głosom mieszkańców
przy górce nad stawami powstanie
oświetlony i monitorowany plac
zabaw dla dzieci i dorosłych. Będą
tu piramidy linowe, trampoliny
oraz ścianki i skałki wspinaczkowe.
Od strony Wolumenu stanie pięć
nowych ławek i zasadzonych zosta-
nie dziesięć drzew iglastych, zaś
mocno zużyte zadaszone stoły zo-
staną zastąpione nowymi, z wbu-
dowanymi planszami do gier.

O tym, jak będą się zmieniać
stawy Brustmana w kolejnych la-
tach, mogą decydować w dużej
mierze ich sąsiedzi. W przyszło-
rocznej edycji budżetu partycypa-
cyjnego na Wawrzyszewie do wy-
dania będzie 747 tys. zł. Jakie
projekty zgłoszą mieszkańcy,
przekonamy się niebawem.

Dominik Gadomski

Stawy Brustmana będą wizytówką
� Bielany mają się czym pochwalić na tle innych dzielnic Warszawy: mamy Las
Bielański, przedwojenne osiedle Zdobycz Robotnicza i… park nad stawami Brustmana.

Sokratesa to jedna z najważniej-
szych ulic północnej części dzielni-
cy, sukcesywnie zabudowywana
kolejnymi blokami. Im więcej
mieszkańców, tym więcej pieszych
i… rowerzystów. Niestety istnieją-
ca droga rowerowa stwarza więcej
problemów, niż ich rozwiązuje.

– Ścieżka zbyt często przecina
chodnik, zmienia bieg i stwarza
ogromny dyskomfort pieszym i ro-
werzystom – pisze pani Marta,
prosząc o zajęcie się sprawą. – Spa-
cer jest koszmarem. Kto wymyślił
taki jej przebieg? Raz od strony
budynków, raz od ulicy…

– Obecnie nie planujemy remon-
tu tego odcinka – mówi Mikołaj
Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
– Zgadzam się, że sama wymiana
nawierzchni nie wystarczy. Koniecz-
na byłaby korekta przebiegu i pełna
przebudowa, a na taką inwestycję
nie mamy obecnie pieniędzy.

Najtańszym wyjściem byłaby li-
kwidacja drogi rowerowej i wyzna-
czenie na jezdni pasów, takich ja-
kie są właśnie malowane na Wóy-
cickiego. Problem w tym, że pasy
rowerowe wyznaczane zgodnie
z polskim prawem mają tyl-
ko 150 cm szerokości (albo mniej,
bo robotnicy lubią zapominać, że
biała linia nie jest częścią pasa),
co daje rowerzyście małe pole
do manewru. Na ulicach z dużym
ruchem samochodów cykliści ko-
rzystają z pasów niechętnie.

Innym rozwiązaniem jest złoże-
nie projektu do budżetu partycy-
pacyjnego na rok 2017 (można to
zrobić już 16 listopada). Niestety
koszty przebudowy byłyby ogrom-
ne, bo kilometr nowej drogi rowe-
rowej kosztuje ok. 500 tys. zł,
podczas gdy cały Wawrzyszew bę-
dzie mieć do wydania 747 tys. zł.

Dominik Gadomski

Od czytelników

Bubel na Sokratesa
� Jazda rowerem i spacery to wielka przyjemność, ale
nie na Sokratesa. Między Kasprowicza a Wólczyńską
mamy modelowy przykład pieszo-rowerowego bubla.

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206



– W dzi siej szych cza sach nie
ka żda fir ma mo że so bie po zwo lić
na dzia łal ność z wła snych środ -
ków. Wyj ściem jest kre dyt. Ale co
zro bić, je śli nie zna my się na kre -
dy to wych niu an sach?

– Po wie rzyć spra wę do świad czo -
nym fir mom do rad czym, ta kim jak
na sza. Do świad cze nie oraz licz ne
kon tak ty w ban kach i in sty tu cjach
po życz ko wych po zwa la ją nam uzy -
skać fi nan so we wspar cie dla firm,
któ re z ró żnych wzglę dów ma ją
utrud nio ny do stęp do kre dy tów.
Jed no cze śnie po zwa la nam to uzy -
skać pre fe ren cyj ny kre dyt dla firm
w do brej sy tu acji fi nan so wej.

– Pre fe ren cyj ny, czy li ja ki?
– Je ste śmy w sta nie wy ne go cjo -

wać kre dyt bez za bez pie czeń fi nan -
so wych na wet do wy so ko ści 500 tys.
zł. W nie któ rych przy pad kach mo -
gą nie być wy ma ga ne za świad cze -
nia z ZUS i Urzę du Skar bo we go,
a no wi przed się bior cy mo gą li czyć
na kre dyt do 100 ty s. zł (bez za bez -
pie czeń) lub na wet do 500 ty s. zł
z za bez pie cze niem hi po tecz nym.

– Za łó żmy, że je ste śmy ma łą
fir mą i nie po trze bu je my kro ci,
a pie nią dze są nam po trzeb ne
„od za raz”. Co by Pan po le cił?

– Przy współ pra cy Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go i Unii Eu ro pej -
skiej po wsta ła ini cja ty wa kre dy to wa
JE RE MIE. Skie ro wa na jest m.in.
do firm nie wiel kich, za czy na ją cych

swą dzia łal ność, bez hi sto rii kre dy to -
wej czy ma jąt ku po zwa la ją ce go
na za bez pie cze nie fi nan so we. Środ -
ki uzy ska ne z JE RE MIE mo żna
spła cać na wet przez pięć lat,
przy sto sun ko wo nie wiel kim opro -
cen to wa niu, a je śli bę dzie my mieć
przej ścio we kło po ty fi nan so we, mo -
żli wa jest pół rocz na ka ren cja w spła -
tach. JE RE MIE gwa ran tu je też po -
rę cze nia przy za cią ga niu kre dy tów
– na wet do 80% war to ści kre dy tu
– na okres do 75 mie się cy. Cel kre -
dy to wa nia to przede wszyst kim: fi -
nan so wa nie in we sty cji (za kup, bu -
do wa, mo der ni za cja), wdra ża nie no -
wych roz wią zań tech no lo gicz nych,
za kup ma szyn, urzą dzeń oraz po zo -
sta łe ce le przy czy nia ją ce się do roz -
wo ju ma łych i śred nich przed się -
biorstw. Je dy ny wa ru nek: środ ki
uzy ska ne dzię ki JE RE MIE nie mo -
gą być prze zna czo ne na spła tę po ży -
czek i kre dy tów za cią gnię tych w in -
nych in sty tu cjach fi nan so wych czy
zo bo wią zań pu blicz no -praw nych.

– JE RE MIE to je dy na mo żli -
wość?

– Oczy wi ście, że nie. Part ners
Kan ce la rie Do rad cze zaj mu je się
też znaj do wa niem al ter na tyw ne go
fi nan so wa nia. Po śred ni czy my
w uzy ski wa niu kre dy tów ob ro to -
wych, in we sty cyj nych czy re fi nan -
so wych, po mo że my w spła ca niu
ZUS i US… Mo żli wo ści są, wy -
star czy zwró cić się do nas o po moc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39
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Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -
ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,

bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Zaciszu, ale mo że ta -
kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien -
nie w godz. 9.00–19.00 pod nu -
me ra mi te le fo nów
(22) 679–22–47; 605–324–865
lub 605–177–007.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

Uli ca Ma ry monc ka prze cho dzi
wiel ką me ta mor fo zę. Przy oka zji
bu do wy ko lek to ra Bu ra kow skie go
ta jed na z naj wa żniej szych bie lań -
skich ulic otrzy ma no wy wy gląd.
A wła ści wie ca ły czas otrzy mu je,
bo cią gle trwa ją pra ce przy jej mo -
der ni za cji. Mię dzy Że rom skie go
a mo stem Pół noc nym ar te ria zy -
ska no wą na wierzch nię, la tar nie,
kra wę żni ki i chod ni ki. No i z ty mi
ostat ni mi był nie ma ły pro blem,
po nie waż bru ka rze tak uło ży li
kwa dra to we pły ty, że aż wstyd.

Po nie waż po ziom jezd ni i chod -
ni ków pod niósł się o kil ka cen ty -
me trów, ro bot ni cy kła dą cy chod -
nik po peł ni li błąd. Przy wej ściach
do kla tek scho do wych i skle pów
zro bi li ob ni że nie pły tek. – Prze cież
spad nie deszcz i ca ła wo da spły nie
nam do środ ka – mar twił się je den
z miesz kań ców Ma ry monc kiej.
– Mó wię ro bot ni kom, że by to po -
pra wi li, a oni się tyl ko śmie ją, że
sta ry dzia dek się cze pia – ża lił się.

Zgło si li śmy spra wę do in we sto -
ra, czy li Miej skie go Przed się bior -

stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji.
– We zwa li śmy wy ko naw cę ro bót
do pod ję cia dzia łań unie mo żli -
wia ją cych ewen tu al ne spły wa nie
wód opa do wych w kie run ku wejść
do bu dyn ków. Wy ko naw ca zo bo -
wią zał się w tym ce lu do za sto so -
wa nia od wod nie nia li nio we go.
Pra ce te zo sta ną wy ko na ne do 22
li sto pa da – za pew ni ła nas Ma rze -
na Wo je wódz ka z biu ra pra so we -
go wo do cią gow ców. Ko lej na sku -
tecz na in ter wen cja za na mi!

Prze my sław Bur kie wicz

Drobna sprawa, ale skuteczna interwencja

„Fachowcy” na Marymonckiej
Nasza redakcja zawsze jest po stronie mieszkańców Warszawy. Dlatego, gdy jeden
z Czytelników przekazał nam informację o źle wyprofilowanych chodnikach
na Marymonckiej, przez które woda zalewałaby wejścia do kamienic, natychmiast
podjęliśmy interwencję.



Co kil ka mie się cy wra ca kwe -
stia nazw ulic upa mięt nia ją cych
lu dzi lub or ga ni za cje, z któ ry mi
nie po dro dze pol skiej pra wi cy.
To żoł nie rze Ar mii Lu do wej,
przed wo jen ni ko mu ni ści, kon spi -
ra to rzy zwią za ni z or ga ni za cja mi
le wi co wy mi i ko mu ni stycz ny mi.
Wie le z tych osób zo sta ło za mor -
do wa nych przez Niem ców w cza -
sie oku pa cji hi tle row skiej za po -
glą dy, ale ta kże po le gli w wal ce.
W okre sie PRL by li ho łu bie ni,
a z cza sem sta li się nie mi le wi -

dzia ni przez po li ty ków i lo kal nych
dzia ła czy. Pierw sze zmia ny na stą -
pi ły na po cząt ku lat osiem dzie sią -
tych, ale wy ni ka ły ra czej z tarć
we wnętrz nych mię dzy „to wa rzy -
sza mi”, np. uli cę pre mie ra Jó ze fa
Cy ran kie wi cza prze mia no wa no
na Czer wiń ską.

Miesz kań cy nie chcą
Po upad ku PRL zmie nia no na -

zwy w kil ku po dej ściach. W la -
tach 1989–91 swo je uli ce i ale je
stra ci li Ju lian Mar chlew ski, Ma -

rian Bu czek czy gen. Ka rol Świer -
czew ski, w 1998 ro ku An to ni na
So ko licz, gen. Zyg munt Ber ling
czy Ro man Bo guc ki. Na Bie la -
nach uli cę Wan dy Wa si lew skiej
prze mia no wa no na Bar ba ry Sa -
dow skiej, zaś Al fre da Lam pe go
na swoj ski Sło do wiec. Oka zu je się
jed nak, że to nie wszy scy pa tro ni
z „czer wo ny mi” ro do wo da mi,
któ rzy zda niem dzia ła czy po win ni
zo stać usu nię ci z ta bli czek. Ostat -
nio znów po ja wia ją się gło sy, by
zmie nić przy naj mniej dwie bie -

lań skie na zwy ulic: Teo do ra Du -
ra cza na Sło dow cu i Jó ze fa Bal ce -
rza ka na Wrze cio nie. Teo dor Du -
racz i je go ży cio rys (był ad wo ka -
tem i obroń cą ko mu ni stów
przed woj ną, ale też agen tem ra -
dziec kie go wy wia du, zgi nął na Pa -
wia ku) nie prze szka dza ją miesz -
kań com uli cy je go imie nia. Choć
przed sta wi cie le pra wi cy (głów nie
dzia ła cze Pra wa i Spra wie dli wo -
ści) wo lą, by by ła to uli ca Zbi -
gnie wa Her ber ta, na zmia ny nie
go dzą się miesz kań cy.

– Kosz ty. Do ku men ty, do wo dy,
pie cząt ki, ak ty no ta rial ne. I prze -
sta wie nie w gło wach ro dzi ny
i zna jo mych ad re su. Mo ja ma ma
wciąż cho dzi na ka wę do ko le żan -
ki na uli cę Sto łecz ną, któ ra
od 1993 ro ku na zy wa się Po pie -
łusz ki – mó wi jed na z miesz ka -
nek. – Mo że i ko mu ni sta, ale sko -
ro Żoł nie rze Wy klę ci ma ją swo je
uli ce, choć do wo dzi się im czę sto

mor do wa nie cy wi lów, to dla cze go
ko mu ni sta ma nie mieć uli cy? To,
że ktoś był ko mu ni stą, nie mu si
zna czyć, że był złym czło wie kiem,
a ten, któ ry le żał krzy żem w ko -
ście le, mo że zaś oka zać się strasz -
ną szu ją. Zo staw cie w spo ko ju te
uli ce – uwa ża spo tka ny przez nas
pan z pie skiem. Bal ce rzak z ko lei
był zwią za ny z żo li bor skim KPP,
pra co wał w bie lań skiej fa bry ce
No bles se. Za po glą dy tra fił na Pa -
wiak i w 1942 przed hi tle row ski
plu ton eg ze ku cyj ny.

Czas zmian już był
Wi ce bur mistrz Bie lan Grze gorz

Pie tru czuk mó wi, że czas
na zmia ny był już 25 lat te mu,
a sa me po my sły z no wą de ko mu -
ni za cją to ty po wy te mat za stęp -
czy. – Po my sło daw com zmia ny
nazw ulic pro po nu ję przejść się
po miesz ka niach i spraw dzić, ile
osób bę dzie prze ciw nych. Skończ -
my ze zmia na mi nazw ulic i sta -
wia niem po mni ków, bu duj my bo -
iska i pla ce za baw – ko men tu je
Grze gorz Pie tru czuk.

A ja kie jest zda nie na szych
Czy tel ni ków? Czy na zwy ulic na -
le ży zmie nić? Je śli tak, to któ re?
Cze ka my na opi nie, e -ma ile, te le -
fo ny i li sty.

Prze my sław Bur kie wicz

Skończmy
ze zmianami nazw ulic
i stawianiem pomników,
budujmy boiska i place
zabaw – komentuje
wiceburmistrz Grzegorz
Pietruczuk.

Ulica Teodora Duracza

Znowu dekomunizacja ulic?
� Wraca temat dekomunizacji nazw ulic w Warszawie. Prawicowcy lustrują życiorysy
patronów, szykując listę „niewygodnych” bohaterów. Tymczasem mieszkańcy nie
chcą kolejnych kłopotów. – Trzeba było to zrobić za jednym zamachem 25 lat temu,
a nie teraz zawracać ludziom głowę – mówią.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208
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Wszyst ko za czę ło się od Sta ni -
sła wa Pi woń skie go. – W 1938 ro -
ku dzia dek za ło żył się z ko le ga mi,
że z ja błon ki nie lu bia ne go są sia da
ze rwie wszyst kie jabł ka. A trze ba
wie dzieć, że są siad pil no wał drze -
wa ze strzel bą. Dzia dek Sta ni sław
za kład wy grał, jabł ka scho wał
w szo pie – i tam zna lazł je je go oj -
ciec. Dzia dek miał są sia da prze -
pro sić pu blicz nie, ale nie chciał
– i uciekł z do mu. Pod jął pra cę

w pie kar ni, bo stwier dził, że tam
mu nie za brak nie je dze nia i bę -
dzie miał cie pło. Po ro ku wró cił,
ale wy bu chła woj na, do stał we -
zwa nie do prac przy mu so wych
i zno wu mu siał ucie kać. Do kąd?
Do pie kar ni… – mó wi Mał go rza -
ta Pi woń ska.

Po woj nie pan Sta ni sław za ło żył
ro dzi nę i wy je chał do Ło mia nek.
To wła śnie tu w 1955 ro ku u zbie -
gu Wi śla nej i War szaw skiej za ło -

żył swój za kład, któ ry spło nął
czte ry la ta póź niej. – Dzia dek jed -
nak w 1962 ro ku otwo rzył pie kar -
nię przy War szaw skiej 88, gdzie
do dzi siaj po wsta je pie czy wo
– mó wi pa ni Mał go rza ta. – Pie -
cze my w tym sa mym pie cu, któ ry
po sta wił dzia dek Sta ni sław
– a ku pił go z li kwi do wa nej pie -
kar ni w War sza wie na Zło tej,
gdzie pie czo no w nim chleb jesz -
cze przed woj ną – na za kwa sie

po wsta ją cym przez kil ka na ście
go dzin. Nie ma my ma szyn, któ re
po por cju ją wo dę, mą kę i za czyn
– na sze chle by przy go to wy wa ne
są ręcz nie - ani dzia dek, ani ta ta
Ro bert ni gdy nie ska zi li pie kar ni
gra mem po lep sza cza. Tym wła -
śnie ró żni my się od in nych pie -
kar ni: tra dy cyj nym sma kiem
i ręcz ną ro bo tą.

Pie kar nia po zo sta je w rę kach
ro dzi ny od sa me go po cząt ku. – Ta -

ta ni gdy nie są dził, by któ raś z je go
có rek – a są nas trzy! – chcia ła za -
jąć się pie kar nią. Tym cza sem mo ja
sio stra, któ ra miesz ka ła swe go cza -
su w Hisz pa nii, za czę ła od wie dzać
ro dzin ny biz nes ze swo im chło pa -
kiem. Pe dro, któ ry w Kra ju Ba -
sków zdo był ja ko szef re stau ra cji
gwiazd kę Mi che li na, był tak za fa -
scy no wa ny pie kar nią, że w do mu
uczył się fa chu i zdo by wał do -
świad cze nie. Efekt jest ta ki, że zo -
stał w Ło mian kach, gdzie te raz
zaj mu je się two rze niem tra dy cyj -
nych hisz pań skich wy pie ków…

Dziś pie czy wo z Pie kar ni Pi -
woń ski (żyt nie, psze nicz ne, py tlo -
we, buł ki, chał ki, chle by i wie le,
wie le in nych) mo żna zna leźć
w skle pach w ca łej le wo brze żnej
War sza wie i oko li cach Ło mia nek.
Do te go po wstał pierw szy sklep
fir mo wy, ulo ko wa ny na Bie la -
nach, przy Staf fa 2.

Pie kar nia Pi woń ski, Ło mian ki
ul. War szaw ska 88

Sklep fir mo wy: War sza wa, Le opol -
da Staf fa 2

www.tra dy cyj na pie kar nia.pl

Dziś prawdziwych piekarzy już nie ma? Oczywiście, że są
� Choć konkurencja z maszynowo robionym pieczywem z mrożonego ciasta jest spora, to tradycyjne metody i przepisy mają się nieźle
– wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. A taka piekarnia z tradycjami działa w Łomiankach od pół wieku, zaś pieczywo w niej wypiekane można
kupić na Słodowcu.

Stanisław Piwoński w swojej piekarni



NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany Tel:
535-525-555

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone; z lokatorem;
z problemem prawnym. 796-796-596

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 maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Psycholog dziecięcy 883-938-087

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035
·Cyklinowanie bez pyłu, lakier, naprawy, malowanie
mieszkań. Jacek 506-778-607

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·MALOWANIE – Tapetowanie – Remonty
– Osobiście 694-065-757

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·REMONTY i wykończenia wnętrz. Rzetelnie
i fachowo. Brygada bez nałogów. Wycena nic nie
kosztuje! Zadzwoń doradzimy. 516-165-449
www.drabinka.pl

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

FINANSE
·Ale pożyczka, nawet w 24 godziny. Tel.
668-681-916
·Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł. Tel.
727 – 925-066
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny cel.
Tel. 668 – 681-863
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972
·Decyzja nawet w jeden dzień. Minimum
formalności. Zadzwoń. Tel. 668-682-328
·EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł!
Tel. 668-681- 863

EEXXPPRREESSOOWWAA  PPOOŻŻYYCCZZKKAA!!!!!!  DDOO  DDOOMMUU!!!!  BBEEZZ  BBIIKK!!!!
TTEELL..  779944--994400--  885544

WWWWWW..GGOOTTOOWWKKAADDOOMMOOWWKKAA..PPLL

·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ. Tel.
668-682-328
·Gotówka nawet do 25.000 zł! Tel. 727-925-066

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

·LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń. Tel
668-681-863
·Pożyczka szybko i uczciwie. Tel. 727-925-066
·Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel. 668-682-328
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

ZDROWIE I URODA
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

DAM PRACĘ

DO OCHRONY OSIEDLI I BUDÓW TEL.
22 834-34-00

·Firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątania
sklepu odzieżowego w Auchan w Łomiankach. Praca
w godzinach porannych 7:0--9:00, tel. 799-015-320
·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72
·www.e-pilociki.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408 178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
MUNDURY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA TEL.
504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy, baki,
koła, kosze itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-417
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010



W spo tka niu z miesz kań ca mi
Bie lan udział wzię li wi ce bur mi -
strzo wie dziel ni cy Grze gorz Pie -
tru czuk i Wło dzi mierz Piąt kow -
ski, stra żni cy miej scy, po li cjan ci
i rad ni. Przy szło kil ku dzie się ciu
miesz kań ców osie dla. Ich głów -
nym za rzu tem do mun du ro wych

jest brak re ak cji na we zwa nia
do gło śnych im prez i li ba cji.
Miesz kań cy chcie li by też, że by
straż pa tro lo wa ła uli cę Wo lu men
w dni han dlo we, czy li wto rek, pią -
tek i nie dzie lę, kie dy kup cy
i klien ci par ku ją nie zgod nie
z prze pi sa mi. – Bie rze my so bie

do ser ca wszyst kie uwa gi. Bę dzie -
my czę ściej pa tro lo wać Waw rzy -
szew, a w dni tar go we do dat ko wo
bę dzie my za glą dać na Wo lu men
– za pew nił Ro mu ald Mo dze lew -
ski, na czel nik bie lań sko -żo li bor -
skiej stra ży miej skiej.

(PB)

Więcej strażników na Wawrzyszewie
� Dobra wiadomość dla mieszkańców Wawrzyszewa. Po ostatnim spotkaniu
z władzami dzielnicy oraz strażą miejską i policją na osiedlu będzie więcej patroli
mundurowych. Zwłaszcza w dni targowe, kiedy nie sposób przejechać ulicą
Wolumen, bo kierowcy za nic mają organizację ruchu.

I nie cho dzi o ga tun ki chro nio -
ne pra wem. Łu kasz N. zna lazł dla
do mo we go akwa rium zu peł nie
no we za sto so wa nie – zro bił z nie -
go mi nisz kla ren kę, w któ rej ho -
do wał ko no pie in dyj skie. Na sio na
ku pił przez in ter net, o za sia ne ro -
ślin ki dbał bar dzo – i tyl ko je den

z są sia dów uprzej mie do niósł, że
bo ta nicz ny ko nik 26-lat ka nie jest
le gal ny.

W ten spo sób pan Łu kasz stra -
cił ro ślin ki i akwa rium. Za upra wę
gro zi mu do trzech lat wię zie nia.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

W Fi zjo Med Po land sto so wa -
ne są me to dy oste opa tii (ma ni -
pu la cje i pre cy zyj ne ru chu sta -
wa mi, roz luź nia nie mię śni
i struk tur ner wo wych, któ re ma -
ją po bu dzić or ga nizm do re ge -
ne ra cji); te ra pii ma nu al nej (re -
ha bi li ta cja od wra cal nych za bu -
rzeń na rzą dów ru chu) czy
McKen zie (sto so wa na przy dia -
gno zo wa niu i le cze niu bó lów
krę go słu pa). Po nad to tu tej si te -
ra peu ci dzia ła ją też sto su jąc

neu ro mo bi li za cje przy bó lach
mię śnio wych czy ner wo bó lach
(ta kże w na wra ca ją cych bó lach
gło wy) oraz spe cja li stycz ne pla -
stry ki ne sio tex ja ko wspo ma ga -
nie dla in nych me tod te ra peu -
tycz nych.

Me to dy z ja kich ko rzy sta ją te -
ra peu ci w Fi zjo Med Po land da -
ją re we la cyj ne efek ty, cze go do -
wo dem są licz ne opi nie pa cjen -
tów – w ka żdym wie ku, z roz ma -
ity mi scho rze nia mi i kon tu zja mi
– od ty po wo spor to wych aż
po wy ni ka ją ce z wie ku pa cjen -
tów. Bez kil ku mie sięcz nych ko -
le jek, fa cho wo, rze tel nie i sku -
tecz nie.

Fi zjo Med Po land
War sza wa Mo ko tów, ul. Ró ża na 51,

tel. (22) 498 18 55
War sza wa Be mo wo, ul. Tka czy 13,

tel. (22) 666 05 77
www.te ra pia -ma nu al na.com

Cierpisz na bóle stawów czy
kręgosłupa? Tutaj Ci pomogą!
�Nieważne, czy uprawia się sporty czy też bóle
w kolanach to efekt wieku. Strzykające biodro? Rwa
kulszowa? Też da się wyleczyć. Nawet jeśli Twój kręgosłup
nie przypomina już nastoletniego, dla niego też znajdzie
się ulga. Wszystko dzięki profesjonalnym fizykoterapeutom
i rehabilitantom, pracującym pod kierownictwem
Krzysztofa Narosza w klinice Fizjo Med Poland.

Trzy lata za roślinki w akwarium?
� Hodowla rybek czy roślinek w domu to przyjemne
hobby, które nie szkodzi nikomu. Chyba, że jest
niezgodne z prawem…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Nie ma chy ba w Pol sce czło wie ka,
któ ry nie zna choć jed nej pio sen ki
w wy ko na niu Wo dec kie go – nie wa -
żne, czy bę dą to „Cha łu py we lco me
to”, śpie wa na ze Zdzi sła wą So śnic ką
„Z To bą chcę oglą dać świat” czy
kre sków ko wa „Pszczół ka Ma ja”.
Sam ar ty sta grał też z Ewą De mar -
czyk, An drze jem Zau chą czy ze spo -
łem Mar ka Gre chu ty.

Zbi gnie wa Wo dec kie go bę dzie
mo żna po słu chać 20 li sto pa da
w Bie lań skim Ośrod ku Kul tu ry
o godz. 18.00. Bi le ty w ce nie 15 zł

mo żna ku pić w BOK przy Gol do -
nie go 1.

(red)

Zacznij od Wodeckiego!
� …a Wodecki pewnie będzie namawiał, by zacząć
od Bacha. Jeden z najpopularniejszych muzyków
i piosenkarzy w Polsce wystąpi 20 listopada
w Bielańskim Ośrodku Kultury.



reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Teo re tycz nie le asing jest lep -
szym wy bo rem – na spo koj nie
mo żna spła cać na le żność za na -
by ty tą dro gą to war. Ale czy to
się bar dziej opła ca? Wbrew po -
zo rom lep szym roz wią za niem
w nie któ rych przy pad kach mo że
oka zać się kre dyt. Dla cze go?

Po pierw sze – bio rąc kre dyt
na za kup sa mo cho du czy kom -
pu te ra od sa me go po cząt ku je -
ste śmy je go wła ści cie lem. Je śli
we źmie my au to w le asing,
do mo men tu spła ty ca łej na le -
żno ści na le ży ono do fir my le -
asin go wej – czy li przy za ło że -
niu, że spła ci my wszyst ko w cią -
gu np. trzech lat, sta je my się
wła ści cie lem trzy let nie go au ta.
Po dru gie – kwe stia po dat ków.
Z ka żdą fak tu rą za usłu gę

– a wła śnie ja ko usłu ga jest
trak to wa ny le asing – pła ci my
VAT. Co wię cej – to po da tek
„usłu go wy”, za tem o staw -
ce 23%. I tak co mie siąc przez
ca ły okres trwa nia umo wy.
A przy kre dy cie? Fak tu ra jest
jed na (przy za war ciu umo wy)
a staw ka po dat ko wa od po wia da
tej na do ku men cie za ku pu
sprzę tu. I ko lej na wa żna za le ta
– sa mo chód za ku pio ny w kre dy -
cie sta no wi śro dek trwa ły pod -
le ga ją cy amor ty za cji.

Oczy wi ście, trze ba jesz cze
zna leźć do bre go kre dy to daw cę.
Bio rąc pod uwa gę du żą licz bę
firm zaj mu ją cych się udzie la -
niem kre dy tów, war to tę de cy zję
po świę cić spe cja li stom. Na przy -
kład fir mie do rad czej…

Kredyt czy leasing?
� Jeśli prowadzisz własną firmę, dla której chcesz
kupić sprzęt komputerowy, samochód czy
wyposażenie, wcześniej czy później staniesz przed
wyborem: leasing czy kredyt?

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39

„100 lat pla no wa nia w Pol sce,
czy li pol ski wkład w świa to wą
prze strzeń miej ską” to dzie ło
zbio ro we użyt kow ni ków fo rum
Sky scra per Ci ty, po świę co ne go
sze ro ko ro zu mia nej te ma ty ce
urba ni stycz nej i ar chi tek to nicz -
nej. W je go pol skiej czę ści od kil -
ku lat ist nie je „kul to wy” wą tek,
w któ rym in ter nau ci zło śli wie opi -
su ją i ilu stru ją ta kie zja wi ska pol -
skich ulic, jak „żół te ba rier ki ty pu
olsz tyń skie go”, „śmiesz ki ro we ro -

we”, „bud ki z Wa żny mi In sta la -
cja mi” czy „wej ścia do kla tek
o ru chu okrę żnym”. Naj le piej
czy tać de fi ni cje tych wy kwi tów
pol skiej in ży nie rii pod czas spa ce -
ru po Sło dow cu czy Cho mi czów -
ce. Przy czym „Sło do wiec czy
Cho mi czów ka” to oczy wi ście tyl -
ko przy kła dy, któ re – jak po -
wszech nie wia do mo – nie od bie -
ga ją stan dar dem prze strze ni pu -
blicz nej od Żo li bo rza Dzien ni kar -
skie go, Wi la no wa czy Oslo.

– Dzia do par king. Ety mo lo gia
sło wa wy wo dzi się od dzia da par -
kin go we go – wy ja śnia użyt kow nik
pod pi su ją cy się [BÉTON!
BRUT!] – Jest to for ma le ga li za -
cji pra cy dzia da wy łu dza ją ce go
pie nią dze za ochro nę aut na par -
kin gu za po mo cą umo wy dzie rża -
wy oraz umo wy o pra cę. Dzia do -
par king w urba ni sty ce miast pol -
skich speł nia wie le pod sta wo wych
funk cji, któ re spro wa dza ją się
do uzu peł nia nia luk urba ni stycz -

nych w pie rze jach po skan da licz -
nych wy bu rze niach za byt ków
w środ ku no cy oraz zaj mo wa nia

za nie dba nych pla ców za baw i bo -
isk dzie ciom. W ten spo sób dzia -
do par kin gi po zwa la ją spo łe czeń -
stwu łu dzić się i mieć na dzie ję, że
kie dyś po wsta nie coś do ce lo we go
pod pre tek stem ochro ny pod sta -
wo we go do bra na ro do we go, czy li
fu ry. Do nio słość dzia do par kin gu
wy ni ka z ko mu ni stycz ne go dzia -
do stwa, po gar dy dla pla no wa nia,
es te ty ki oraz lę ku przed utra tą sa -
mo cho du, do bra tak bez cen ne go
na dzi kim wscho dzie. Czy ktoś
wy obra ża so bie kow bo ja na dzi -
kim za cho dzie bez ko nia?

A oto in na, rów nie traf na prób -
ka twór czo ści:

– Żu lo skwer w urba ni sty ce miast
pol skich speł nia wie le pod sta wo -
wych funk cji spo łecz nych, któ re
w swo jej ogól no ści spro wa dza ją się
do za spa ka ja nia po trzeb fi zjo lo -
gicz nych. (…) Naj czę ściej na ro -
ślin ność żu lo skwe ru skła da się kil -
ka krza ków bzu li la ka, dwie li py,
ka wa łek ży wo pło tu ze śnie gu licz ki,
lo so wo ro sną cy krzak for sy cji oraz
bli żej nie okre ślo na ro ślin ność
o cha rak te rze łą ko wo -po lnym.

Po lek tu rze pod ręcz ni ka (za cy -
to wa li śmy ra czej ła god ne frag -
men ty) nie któ rzy mo gą po czuć
się ura że ni. Rzecz w tym, że ma -
my na praw dę du ży wpływ
na prze strzeń miej ską. Wszel kie
za nie dba nia czy znisz cze nia
w miej scach pu blicz nych mo żna
zgła szać pod nu me rem te le fo -
nu 19–115, zaś o pro ble mach
w oko li cy in for mo wać rad nych,
urzęd ni ków i na szą re dak cję.
A już od 16 li sto pa da mo żna skła -
dać pro jek ty do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go Bie lan na rok 2017.

Ca łe dzie ło pt. „100 lat pla no -
wa nia w Pol sce” mo żna czy tać
i współ two rzyć na stro nie
www.sky scra per ci ty.com/show th -
re ad.php?t=1660101

Do mi nik Ga dom ski

Żuloskwery i dziadoparkingi, czyli nasza codzienność
� Pomysłowość internautów nie zna granic. Za sprawą użytkowników popularnego forum do półoficjalnego
słownika warszawiaków wchodzą nowe, jakże trafne określenia. Co robić, żeby przestały być aktualne?

Po lekturze
podręcznika
(zacytowaliśmy raczej
łagodne fragmenty)
niektórzy mogą poczuć
się urażeni. Rzecz w tym,
że mamy naprawdę duży
wpływ na przestrzeń
miejską.


