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Od kiedy stalinowski reżim
w 1954 roku wyrzucił z Lasu Bie-
lańskiego marianów i zorganizo-
wał w opuszczonym klasztorze
Akademię Teologii Katolickiej,
przekształconą później w pań-
stwowo-katolicki Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
w lesie przybywa budynków, ludzi
i samochodów. W sąsiedztwie ba-
rokowego kościoła i zabudowań
poklasztornych działa już nie tyl-
ko UKSW, ale także druga szkoła
wyższa (Papieski Wydział Teolo-
giczny), katolickie liceum i gim-
nazjum, centrum kultury, hostel,
a także kilka firm, wśród których
najbardziej zadziwia obecność
producenta mebli z tektury. Jedy-
ny dojazd prowadzi przez ulicę

Dewajtis, objętą – jak cały las po-
za polaną zajmowaną przez kom-
pleks budynków – ochroną w ra-
mach rezerwatu przyrody. Zabie-
gi o uruchomienie na ulicy linii
autobusowej trwały od lat, ale do-
piero teraz, gdy Warszawa dyspo-
nuje dziesięcioma pojazdami
z napędem elektrycznym, nabrały
realnego kształtu.

Studenci chcą komunikacji
miejskiej

Bardzo trudno oszacować licz-
bę osób korzystających na co
dzień z kompleksu budynków
na Wzgórzu Kamedulskim, ale
z pewnością jest ona czterocyfro-
wa. Na samych tylko trzech wy-
działach UKSW studiuje ok. 3

tys. osób, do tego należy doliczyć
uczniów liceum i gimnazjum oraz
wszystkich pracowników. Więk-
szość z tych osób pokonuje 850-

1000 m pieszo od przystanku
tramwajowego na Marymonckiej,
idąc po zbudowanym w rezerwa-
cie chodniku. Mniejszość korzysta
z samochodów, wypełniających

obszerne parkingi zbudowane
w środku lasu, albo rowerów (sta-
cje veturilo są czynne przez dzie-
więć miesięcy rocznie). Najbar-
dziej cierpią osoby z niepełno-
sprawnościami ruchowymi. Więk-
szość studentów chciałaby rozwią-
zać ten problem przez urucho-
mienie linii autobusowej. Zebrali
w tej sprawie prawie 3 tys. podpi-
sów, mają też poparcie władz
uczelni, zespołu szkół i parafii.

Autobus na Dewajtis – tak,
na Lindego – nie

Rozważany przez Zarząd
Transportu Miejskiego projekt li-
nii autobusowej, łączącej kampus
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i inne instytucje
mieszczące się w Lesie Bielań-
skim ze stacją metra Wawrzyszew,
trafił do kosza. Obecnie pewne
jest już tylko to, że autobusy elek-
tryczne będą kursować ulicą De-
wajtis...

...ale nie ulicą Lindego. Naciski
części mieszkańców Wrzeciona
okazały się na tyle silne, że radni
zgadzają się na linię autobusową
dublującą na długim odcinku
tramwaje i głoszą tezę, że na ron-
dzie Hutników Warszawskich au-
tobusy nie będą w stanie zawró-
cić. Odmiennego zdania są spe-
cjaliści z ZTM.

– Tymczasowa trasa autobusu
powinna łączyć zabudowania
przy Dewajtis albo z węzłem Mło-
ciny poprzez Marymoncką
i Przy Agorze, albo z węzłem Ma-
rymont poprzez Marymoncką
– głosi przyjęte jednomyślnie sta-
nowisko rady dzielnicy. – Docelo-
wo jedyne satysfakcjonujące roz-
wiązanie, to umożliwienie dojaz-
du od strony ul. Wybrzeże Gdyń-

skie oraz całkowite zamknięcie
Dewajtis dla ruchu samochodo-
wego.

Do czasu powstania zjazdu
z Wisłostrady radni i zarząd dziel-
nicy zgadzają się na funkcjonowa-
nie na Dewajtis linii autobusowej,
obsługiwanej wyłącznie przez po-
jazdy elektryczne. Nie ma także
zgody na jakąkolwiek ingerencję
w nawierzchnię ulicy (z wyjątkiem
zamiany progów pełnych na wy-
spowe), solenie jezdni i używanie
podczas odśnieżania środków
chemicznych.

Ma być mniej samochodów
Start elektrycznego autobusu

ma oznaczać „zdecydowane ogra-
niczenie ruchu samochodowego”,
poprzedzone policzeniem pojaz-
dów wjeżdżających dziś do Lasu
Bielańskiego. Mimo zakazu ru-
chu (absurdalnego, bo nie doty-
czącego dojazdu do wielu instytu-
cji) odbywa się tam regularny
ruch kołowy.

– Twierdzenie, że po urucho-
mieniu autobusu zmniejszy się
ruch samochodów, jest absolutną
nieprawdą – uważa radny Jan Za-
niewski. – Może się zmniejszyć,
może wzrosnąć. Te dwie sprawy
nie mają ze sobą nic wspólnego.
W Śródmieściu jest świetna ko-
munikacja miejska, a liczba samo-
chodów tak duża, że rozważa się
wprowadzenie opłat za wjazd. To
absurdalna argumentacja.

Tajemnice UKSW
– Mam żal do uczelni, że tak

dużo myśli o swoim rozwoju,
a tak mało o ochronie przyrody
– mówi radna Joanna Radziejew-

dokończenie na stronie 2

Na Dewajtis prowizorka na dekady
�Bielańscy radni jednomyślnie poparli uruchomienie na ul. Dewajtis elektrycznej linii
autobusowej, ale pod wieloma warunkami.

Temat
ograniczenia liczby
samochodów jest w całej
sprawie kluczowy. Kto
miałby wjazd na Dewajtis
po uruchomieniu
autobusu? Na jakich
zasadach?
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ska. – Pochowany tuż obok kam-
pusu Stanisław Staszic pewnie by
się zatrwożył, widząc i słysząc je-
żdżące po lesie samochody. Ape-
luję do UKSW o zaangażowanie
w ochronę lasu i włączenie się
w starania o budowę dojazdu
od strony Wisłostrady.

Stanowisko UKSW pozostaje
wielką zagadką. Głównym, a mo-
że jedynym argumentem za auto-
busem na Dewajtis jest wygoda
pracowników i studentów, co czy-
ni uniwersytet głównym rozgrywa-
jącym w sporze o Las Bielański
(widzą to także szkoły i parafia,
które podpisują się pod wszyst-
kim, co robi UKSW). Obecnie
wiadomo tylko tyle, że dziewięt-
naście miejsc parkingowych zaję-
tych pod pętlę autobusową nie
będzie rekompensowane w innym
miejscu polany. Studenci ograni-
czają się do powtarzania apeli
o autobus, nie wspominając ani
słowem o ograniczeniu w zamian
ruchu samochodów. Głosu w tej
sprawie nie zabierają także wła-
dze uczelni, powtarzające mantrę
o związku liczby siedzeń w auto-
busie z liczbą aut.

– UKSW jak dotąd nie zabrał
stanowiska w sprawie ogranicze-
nia liczby samochodów – mówi

radny Daniel Pieniek. – Chciał-
bym, żeby uczelnia włączyła się
w te prace. Być może potrzebna
będzie jakaś specjalna grupa ro-
bocza.

Czy zjazd z Wisłostrady
powstanie za naszego życia?

Połączenie kampusu UKSW
z Wisłostradą byłoby doskonałym
rozwiązaniem, gdyby Warszawa
posiadała nieograniczone środki fi-
nansowe. W obecnej sytuacji, która
może jeszcze pogorszyć się w wyni-
ku kryzysu albo podziału woje-
wództwa, samorząd nie planuje
budowy węzła na wysokości De-
wajtis przed rokiem 2042. Skoro
rada i zarząd dzielnicy są zgodne,
że taki węzeł powinien powstać,
lobbing na pl. Bankowym musi
rozpocząć się już jutro. Istnieje
pewna nadzieja, że uda się wpisać
wydatek rzędu kilkudziesięciu mi-
lionów złotych do wieloletniej pro-
gnozy finansowej Warszawy, ale
stałoby się to kosztem innych miej-
skich inwestycji na Bielanach. Nie
obejdzie się także bez wsparcia
UKSW.

– Jeśli władcy Wzgórza Kame-
dulskiego zechcą, węzeł powstanie
– powiedziała po obradach komisji
samorządowej jedna z mieszkanek
Bielan.

Dominik Gadomski

dokończenie ze strony 1
Nazwa „Warszawa” coraz rza-

dziej jest kojarzona na świecie z bia-
łymi niedźwiedziami spacerującymi

po ulicach, a coraz częściej z Fryde-
rykiem Chopinem i Marią Skłodow-
ską-Curie, zaś spośród zabytków:

pałacem w Wilanowie czy nawet
zrekonstruowaną po wojnie Starów-
ką. Warszawa ma jednak znacznie
więcej atrakcji na skalę europejską
i światową. Żadne inne miasto tej
wielkości nie ma lasu porównywal-
nego z Bielańskim, będącego relik-
tem dawnej puszczy zaczynającym
się już kilka kilometrów na północ
od najściślejszego centrum. Co wię-
cej, na leśnej polanie stoi tam wspa-
niały, barokowy kościół.

Wszystko zaczęło się, gdy król
Władysław IV sprowadził w okoli-
ce Warszawy kamedułów, mni-
chów-pustelników, budujących
swoje kościoły w najbardziej nie-
dostępnych, sprzyjających wyci-
szeniu miejscach. W XIX wieku
kameduli zostali wygnani przez
Rosjan, pozostał jednak kościół
w XVIII-wiecznej, późnobaroko-
wej szacie, trzynaście eremów
i kilka budynków klasztornych.
Dziś, gdy wokół powstał cały kom-
pleks zabudowań, gdy na skarpie
słychać szum pędzących Wisło-
stradą samochodów, trudno wy-
obrazić sobie, jak ciche i niedo-
stępne było to miejsce jesz-
cze 150–200 lat temu. Dla lasu to
krótki okres, wiele drzew jest
przecież znacznie starszych. War-
to wybrać się do Lasu Bielańskie-
go, koniecznie pieszo, i spróbować
wyobrazić sobie świat mnichów
w białych habitach, którzy osiedlili
się pośrodku mazowieckiej pusz-
czy, między dzikami i niedźwie-
dziami, walcząc z przyrodą, ale
częściej korzystając z jej dobro-
dziejstw. Ich już nie ma, ale jakaś
cząstka tego świata pozostała.

Dominik Gadomski

Unikat na skalę światową
� Barokowa świątynia na polanie w zabytkowym lesie kilka kilometrów od ścisłego
centrum europejskiej metropolii – kościół pokamedulski na Bielanach powinien być
nową wizytówką Warszawy.

Sama wiedza często jednak nie
wystarczy. Dlatego też, aby wes-
przeć Państwa w Waszych pro-
blemach, podjęliśmy współpracę
z warszawską Kancelarią LEX
Nawigator. Specjalnie dla czytel-
ników „Echa”, profesjonalni
prawnicy gotowi są przyjrzeć się
każdej sprawie i nieodpłatnie za-
rekomendować właściwe rozwią-
zanie.

W jakich sytuacjach pomaga-
my? Potencjalnych problemów
może być mnóstwo. Wiele insty-
tucji publicznych jako podstawo-
wą metodę działania przyjęło łu-
pienie obywateli. Zaczynając
od często niesłusznie i na wyrost
nakładanych kar i mandatów
przez ZUS, który łatając swój
budżet powszechnie odmawia
wypłaty zasiłków macierzyńskich,

nie przyznaje należnych rent
i emerytur czy wreszcie każe pra-
cownikom zwracać świadczenia
chorobowe.

Biurokracja i bezprawie to
jednak nie tylko domena urzę-
dów. Wielu z nas przechodzi
prawdziwą gehennę w kontak-
tach z bankami, firmami ubez-
pieczeniowymi czy np. niesłusz-
nie przysłanymi windykatorami.
Jakie szanse ma pojedynczy oby-
watel z starciu z wielką, między-
narodową korporacją zatrudnia-
jącą sztaby prawników? Teore-
tycznie niewielkie. Chcemy to
zmienić.

Szczególne wsparcie dedykuje-
my dla biznesu, w tym przede
wszystkim dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Kontrole
z urzędu skarbowego, sanepidu

czy innych instytucji do przyjem-
nych nie należą, ale przecież to
nie koniec świata. Pod warun-
kiem, że ma się wsparcie specja-
listów, wiedzących jak rozma-
wiać i postępować z urzędnika-
mi, którzy wbrew pozorom przy-
chodząc do firmy wcale nie mo-
gą wszystkiego.

Tylko dla Czytelników „Echa”:
darmowa analiza prawna Twojej
sprawy w Kancelarii Adwokac-
ko-Radcowskiej Lex Nawigator.
Korzystając z naszego projektu
oszczędzasz nawet do 500 zł,
które musiałbyś wydać na komer-
cyjnego prawnika.

Umów się na spotkanie już
dziś. Zadzwoń pod nr 511-525-050
Lub wyślij maila na adres:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.

Na Dewajtis prowizorka
na dekady
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Ogłoszenie
PRACA

Poszukujemy serwisantów
i monterów urządzeń
chłodniczych oraz

handlowców
602-18-95-36
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Na starcie krótszego dystansu
stanęło 927 osób. Wygrał – po raz
trzeci z rzędu! – Arkadiusz Gar-
dzielewski z Wrocławia z cza-
sem 14:49 (poprawił zeszłoroczny
wynik o 2 sek.). Jako drugi do me-
ty dobiegł Artur Kern z Hrubie-
szowa (15:00), a jako trzeci Flo-
rian Pyszel z Mińska Mazowiec-
kiego (15:29). Pierwszą kobietą
na mecie była Ewa Jagielska
z Otwocka z czasem 17:15. (11.
miejsce w klasyfikacji generalnej).

Na piętnaście kilometrów po-
biegło ponad 1300 biegaczy. Naj-
szybszy był Błażej Brzeziński
z Bydgoszczy, który pokonał trasę
w czasie 46:15. Drugi na mecie
był Emil Dobrowolski z Choto-
mowa (46:44), a trzeci Robert

Głowala z Garwolina (49:13).
Wśród pań pierwsza na mecie by-
ła Izabela Trzaskowska z Terespo-
la z czasem 51:58 (również 11.
miejsce w klasyfikacji generalnej).

To jednak jedna strona medalu.
Mieszkańcy okolicznych osiedli
bardziej niż promocyjne oblicze
imprezy biegowej dostrzegają
utrudnienia z nią związane.

– Jestem mieszkanką osiedla
między ulicami Conrada, Wól-
czyńską i Al. Reymonta, na tere-
nie którego odbywa się impreza.
Biegi te trwają kilka godzin,
w tym czasie zamknięty jest prze-
jazd wszystkimi ulicami i alejkami
wokół całego osiedla – pisze pani
Ewa. – Przez cały czas trwania im-
prezy nie ma możliwości wjecha-

nia na teren osiedla ani wyjecha-
nia z niego. Stało się to powodem
poważnych kłopotów mojej rodzi-
ny. Gdybyśmy zostali uprzedzeni
o niemożności wyjechania samo-
chodem z osiedla, przygotowaliby-
śmy się na tę sytuację. Sądząc
po liczbie samochodów stojących
godzinami w długich korkach
na wszystkich ulicach wyjazdo-
wych z osiedla, wiele osób nie
wiedziało o tych utrudnieniach.
Organizatorem głównym tych bie-
gów jest Urząd Dzielnicy Bielany
i dziwię się, że urzędnicy odpo-
wiedzialni za logistykę i bezpie-
czeństwo nie widzą nic złego
w tym, że odcinają na kilka godzin
mieszkańcom ogromnego osiedla
możliwość poruszania się samo-

chodem. Uważam, że przynaj-
mniej jedna droga powinna pozo-
stać otwarta. Biegi odbywają się
co roku, należałoby usprawnić ich
przebieg tak, żeby bezpieczeństwo
i komfort biegaczy pogodzić z in-
teresem mieszkańców – apeluje.

– Ze względów bezpieczeństwa
ulice muszą być zamknięte
na czas biegów – odpowiada
mieszkance wiceburmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. – Uprzedzamy
wcześniej, że będą związane z tym
utrudnienia. W przyszłym roku
obiecujemy jednak udogodnienie
dla mieszkańców – zarządcy skle-
pu wielkopowierzchniowego zgo-
dzili się, by można było już w no-
cy poprzedzającej bieg zaparko-
wać swój samochód na ich par-

kingu. Wtedy nie będzie kłopo-
tów z wyjazdem z osiedla, wystar-

czy tylko zgłosić do nas, byśmy
mogli uprzedzić sklep, który wy-
dzieli odpowiednią liczbę miejsc
parkingowych.

Satysfakcjonujący kompromis?
(wt)

Endorfiny biegaczy i złość mieszkańców
� Do przebiegnięcia było 5 i 15 kilometrów, biegło prawie 2,5 tysiąca osób – najmłodsi mieli dwanaście lat, najstarsi ponad
osiemdziesiąt. XXXIII Bieg Chomiczówki i XI Bieg o Puchar Bielan u jednych wywołał endorfiny, u innych złość. Dlaczego?

Sądząc
po liczbie samochodów
stojących godzinami
w długich korkach
na wszystkich ulicach
wyjazdowych z osiedla,
wiele osób nie wiedziało
o tych utrudnieniach
– mówi czytelniczka.

Arkadiusz Gardzielewski Ewa Jagielska
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W ubiegłym roku w pierwszej
pięćdziesiątce zestawienia znalazło
się pięć liceów z Bielan. W tym ro-
ku pełna lista zostanie opublikowa-
na pod koniec lutego, jednak we-
dług pokazanej właśnie tabeli nie

ma się czego wstydzić – na czter-
dzieści udostępnionych miejsc
cztery należą do szkół działających
na terenie naszej dzielnicy. Które
to szkoły i jak je oceniano?

Brane były pod uwagę trzy
czynniki: sukcesy szkoły w olim-
piadach, wyniki matury z przed-
miotów obowiązkowych oraz wy-
niki matury z przedmiotów do-
datkowych. W tegorocznym ze-
stawieniu brane były pod uwagę
jedynie wyniki matury pisanej
w tzw. „nowej formule”.

Najniżej uplasowało się XCIV
Liceum Ogólnokształcące im.

gen. St. Maczka. Zajmuje 40
miejsce w Warszawie, podobnie
jak przed rokiem. Nie miało suk-
cesów olimpijskich, za to wysoko
oceniono poziom matur z przed-
miotów obowiązkowych.

Na miejscu 21 – XLI Liceum
Ogólnokształcące im. Lelewela
– co oznacza skok względem ubie-
głego roku (pozycja 26) czy 2014
(27). O jedno miejsce wyprzedziło
je XXII LO z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Jose Marti, które ta-
kże pnie się w górę względem lat
ubiegłych (w 2015 było 22, rok
wcześniej – 26). Najlepiej ocenio-
no CXXII Liceum Ogólnokształ-
cące im. Ignacego Domeyki, które
uplasowało się na miejscu osiem-
nastym, choć przed rokiem w ran-
kingu było czternaste.

Bezapelacyjnie najlepszą szkołą
licealną w Warszawie – od 2006
roku zajmuje pierwsze miejsce
(poza latami 2009 i 2011, kiedy
spadło na drugą lokatę)
– jest XIV Liceum Ogólnokształ-
cące im. St. Staszica na Ochocie.

(wt)

Jak dobre są bielańskie licea?
� Na Bielanach mieści się dziesięć z ponad 150 liceów warszawskich. Miesięcznik
„Perspektywy” co roku przygotowuje ranking tych szkół. Jak w tym roku wypadły
dzielnicowe placówki?

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

Zatrudnimy 
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych
„Echo” oraz portalu

tustolica.pl

Zatrudnimy 
dziennikarzy
z doświadczeniem,
zainteresowanych
tematyką miejską

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Najlepiej
oceniono CXXII Liceum
Ogólnokształcące im.
Ignacego Domeyki, które
uplasowało się
na miejscu osiemnastym,
choć przed rokiem
w rankingu było
czternaste.

źródło: dom
eyko.edu.pl
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W ubie głym ro ku sta wy Bru st -
ma na prze szły pod za rząd dziel ni cy
Bie la ny, co wresz cie da ło oko licz -
nym miesz kań com re al ny wpływ
na za go spo da ro wa nie te re nów zie -
lo nych na Waw rzy sze wie. I w peł ni
z te go pra wa ko rzy sta ją, o czym
świad czą pro jek ty zło żo ne do bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go na przy szły
rok. Do wi do ku ka czek, któ re opa -
no wa ły sta wy, je ste śmy już przy zwy -
cza je ni. A co by by ło, gdy by do łą -
czy ły do nich słoń i fo ka?

Wi ce bur mistrz Grze gorz Pie -
tru czuk za po wia da na wio snę
usta wie nie na Kę pie Po toc kiej
rzeź by przed sta wia ją cej sło nia.
Te raz oka zu je się, że Bie la ny mo -
gą mieć wkrót ce dwa sło nie.
Ozdo bie nie par ku nad sta wa mi
Bru st ma na me ta lo wą ko pią za -
baw ki z daw ne go Par ku Kul tu ry
pro po nu je Zyg munt Mo raw ski.
Ze wzglę du na współ cze sne prze -
pi sy peł ni ła by ona teo re tycz nie

tyl ko funk cję ozdob ną, ale po mysł
wy da je się być strza łem w dzie -
siąt kę. Słoń bę dzie mieć kon ku -
ren cję w po sta ci gra ni to wej rzeź -

by fo ki, za pro po no wa nej przez
Ja na Ku char ka:

– W prze strze ni miej skiej bra -
ku je dzieł sztu ki – pi sze pro jek to -
daw ca. – Rzeź by są ozdo bą i roz -
po zna wal ny mi punk ta mi miast.

Park Sta wy Bru st ma na nie ma
rzeźb, ale po sta wie nie jed nej bę -
dzie za chę tą do po dob nych ini cja -
tyw na Bie la nach.

Zło żo ne zo sta ły ta kże pro jek ty
bar dziej „kla sycz ne”: re mont pla -
cu za baw nad sta wa mi i bu do wa
pla cu do ćwi czeń, tzw. stre et wor -
ko ut par ku. Li stę po my słów do ty -
czą cych sta wów i oko lic za my ka
pro jekt „Nie wi do mi są wśród nas
i ra zem z na mi”, dzię ki któ re mu
po wsta ły by dwie ta bli ce, umo żli -
wia ją ce oso bom nie wi do mym
i sła bo wi dzą cym za po zna nie się
z pla nem par ku.

Obec nie pro jek ty są na eta pie
we ry fi ka cji. W tej edy cji bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go miesz kań cy
Waw rzy sze wa bę dą mieć do roz -
dy spo no wa nia 700 tys. zł (w pu li
ogól no dziel ni co wej cze ka do dat -
ko wo 1,227 mln zł). Gło so wa nie
w czerw cu.

Do mi nik Ga dom ski

Kaczki, słonie i foki nad stawami Brustmana
� Stawy Brustmana są powszechnie uznawane za jedno z najładniejszych miejsc
na Bielanach. Jakie pomysły dla nich mają okoliczni mieszkańcy?

Star si miesz kań cy Bie lan do sko -
na le pa mię ta ją sło nia z pla cu za -
baw, znaj du ją ce go się nie gdyś
na skra ju la su, przy Pod le śnej.
Do lat 80. ist niał tam Park Kul tu ry
z nie wiel kim am fi te atrem i bla sza -
ny mi fi gu ra mi: ko niem, ży ra fą i wła -
śnie sło niem. W 1973 ro ku Las Bie -
lań ski zo stał re zer wa tem przy ro dy
i kil ka lat póź niej po pu lar ne miej sce
spo tkań zli kwi do wa no, ale pa mięć
o sło niu jest wciąż ży wa (jest on na -
wet ofi cjal ną ma skot ką dziel ni cy).

– Wie le osób chcia ło usta wie nia
jed na ko wej fi gu ry, ale to nie mo -

żli we – mó wi wi ce bur mistrz Grze -
gorz Pie tru czuk. – Ta ki ele ment
pla cu za baw nie speł nia współ cze -
snych norm, na to miast w miej scu,
w któ rym ory gi nal nie sta ła, ro sną
dziś drze wa.

Po dłu gich dys ku sjach uda ło się
wy pra co wać roz wią za nie, któ re
po win no za do wo lić wszyst kich:
no wy Bie lań ski Słoń sta nie w pół -
noc nej czę ści par ku Kę pa Po toc -
ka i bę dzie „rzeź bą” ze sta li
i kwia tów. Od sło nię cie Sło nia pla -
no wa ne jest na wio snę.

Do mi nik Ga dom ski

Wielki powrót Bielańskiego Słonia
� Wiosną na Bielanach stanie rzeźba słonia,
nawiązująca do słynnej blaszanej figury, stojącej
niegdyś w Lesie Bielańskim.

źródło: U
D

 B
ielany

W przestrzeni
miejskiej brakuje dzieł
sztuki – pisze
projektodawca. – Rzeźby
są ozdobą
i rozpoznawalnymi
punktami miast. Park
Stawy Brustmana nie ma
rzeźb, ale postawienie
jednej będzie zachętą
do podobnych inicjatyw
na Bielanach.

W prze strze ni miej skiej bra ku je dzieł sztu ki – pi sze pro jek to daw ca



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

DOM DO WYNAJĘCIA

Pół bliźniaka na Białołęce Dworskiej
693-393-301

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·KUPIĘ działkę, dom, Łomianki i okolice
606-664-487

NAUKA
·Angielski 602-497-977

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·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
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Naprawa Telefonów GSM, Tabletów
514-420-300
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404
·Pogotowie Komputerowe 514-420-300

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł.
Tel. 668 – 681-08
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 668 – 681-916
·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. 698-806- 444
·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ. Tel.
668-682-328
·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-908
·LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń. Tel
698-806-444
·Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę 698-806- 444
·Pożyczka szybko i uczciwie. Tel. 668-681-908
·Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel.
668-682-328
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256
·Drenaż limfatyczny, leczenie obrzęków
limfatycznych. tel.505-349-469
·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 zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na teren
Warszawy, tel. 22 890-03-94

·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

RÓŻNE
·Kupujemy sprzęt AGD, RTV, Elektronikę. Tel.
780-090-020
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

SZUKAM PSA
·ZAGINĄŁ PIES – Karo – 11 letni kundelek,
jeszcze do niedawna mieszkaniec Palucha. Boi
się samochodów i obcych ludzi, lubi psy.
Łagodny. Średniej wielkości (do kolan, 17 kg),
brązowo-szary, beżowe łapki, siwa mordka, duże
uszy, lewe ucho wystrzępione. Ma czerwone,
parciane szelki z adresówką w kształcie serca
zawierającą dane kontaktowe. Szczepiony,
w trakcie przyjmowania leków nasercowych.
Czip:985120021086500 Widzisz go – DZWOŃ:
Ida 694-689-970 Straż Miejska 986 NAGRODA

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

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
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Ofe ro wał bo wiem w sprze da ży
ana bo li ki i środ ki na po ten cję. Za -
mó wie nia skła da ło się przez in ter -
net, a pła ci ło przy od bio rze. Ty le
tyl ko, że 39-la tek nie miał po zwo -
le nia na ob rót far ma ceu ty ka mi…

Po li cjan ci z Bie lan zor ga ni zo wa li
na nie go za sadz kę. Po trzy mie -
sięcz nej ob ser wa cji zdy ba li go pod -
czas nada wa nia ko lej nej por cji za -
mó wień. Miał przy so bie dzie więć
pa czek, a w miesz ka niu… kil ka na -
ście ty się cy pa sty lek i am pu łek war -
tych kil ka set ty się cy zło tych.

Mę żczy zna usły szał dzie więć
za rzu tów za pro wa dze nie sprze -
da ży wy sył ko wej pro duk tów lecz -
ni czych bez wy ma ga ne go ze zwo -
le nia na pro wa dze nie ap te ki lub
punk tu ap tecz ne go i wpro wa dza -
nie ich do ob ro tu. Po nie waż
w Pol sce za rzu ty się nie su mu ją,
więc od sie dzi mak sy mal nie dwa
la ta. Skąd miał ste ry dy? To po li -
cjan ci te raz spraw dza ją.

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

Hitem pastylki
na mięśnie i potencję
� Wiadomo, że przy dłuższym stosowaniu sterydów
anabolicznych spadają możliwości seksualne.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu swoich
klientów Grzegorz H. działał tak, by negatywne skutki
pozornie się znosiły…

Dru ga po ło wa stycz nia prze bie -
ga dla stra żni ków miej skich z od -
dzia łu na Wrze cio nie pod ha słem
„E -Kasz lak 2016”. Jest to ak cja
wy mie rzo na prze ciw ko pa la czom,
któ rzy ła mią za ka zy obo wią zu ją ce
w miej scach pu blicz nych. Jak
wska zu je na zwa, pro blem do ty czy
przede wszyst kim osób ko rzy sta -
ją cych z tzw. elek tro nicz nych pa -
pie ro sów, czę sto nie zda ją cych so -
bie spra wy z te go, że za kaz do ty -
czy rów nież ich.

– Pro wa dzi my te dzia ła nia po to,
by za po bie gać pa le niu ty to niu przez
oso by nie let nie, a ta kże przez oso by
do ro słe na te re nie szkół, pla có wek
wy cho waw czych, w środ kach ko mu -
ni ka cji miej skiej i pod wia ta mi przy -
stan ko wy mi – mó wi An drzej Py ka ło,
kie row nik re fe ra tu szkol ne go V Od -
dzia łu Te re no we go Stra ży Miej skiej
z sie dzi bą przy Sze ge dyń skiej.

Szcze gól ną uwa gę stra żni cy
miej scy zwra ca ją na oko li ce szkół.
Nie peł no let ni pa la cze, przy ła pa ni

na go rą cym uczyn ku, są sta wia ni
przed ob li czem dy rek cji. Spe cjal ną
kon tro lą ob ję te są ta kże skle py
i kio ski, han dlu ją ce ty to niem.
Stra żni cy spraw dza ją, czy są one
wy po sa żo ne w ta blicz ki in for mu ją -
ce o za ka zie sprze da ży pa pie ro sów
oso bom po ni żej 18. ro ku ży cia.

Pod czas dwóch pierw szych dni
ak cji straż miej ska in ter we nio wa -
ła 42 ra zy. Osiem na ście in ter wen -
cji do ty czy ło osób nie peł no let nich.

(dg)

Straż miejska nie da popalić małolatom
� Bielańscy strażnicy miejscy walczą z łamiącymi zakazy palaczami papierosów
i e-papierosów. Głównym celem są niepełnoletni nałogowcy.

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć
plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Aleja 4 Czerw ca 1989 Ro ku, ro -
bo czo na zy wa na „No wo la zu ro -
wą”, jest go to wa już nie mal w ca -
ło ści. Wkrót ce otwar ty zo sta nie jej
ostat ni frag ment, po mię dzy skrzy -
żo wa nia mi z Sze li gow ską i Po -
łczyń ską, dzię ki któ re mu Za rząd
Trans por tu Miej skie go bę dzie
mógł uru cho mić no wą li nię au to -
bu so wą 220, łą czą cą Be mo wo, Je -
lon ki, Wło chy, Ur sus, Opacz
i Okę cie. Obec nie ZTM kon sul tu -
je no wy prze bieg tras z sa mo rzą -

da mi za in te re so wa nych dziel nic,
ale naj bar dziej praw do po dob ne
wy da je się roz wią za nie, w któ -
rym 122 zo sta nie skró co ne do Sta -
re go Be mo wa. Pia ski stra cą w ten
spo sób bez po śred nie po łą cze nie
z Woj sko wą Aka de mią Tech nicz -
ną, ale nie z osie dlem Gór czew -
ska, na któ re kur su je tram waj 28.

Zmia ny wej dą w ży cie wio sną,
po otwar ciu ostat nie go od cin ka
al. 4 Czerw ca.

Do mi nik Ga dom ski

122 pojedzie krótszą trasą
� Po otwarciu al. 4 Czerwca, łączącej Jelonki z Włochami
i Ursusem, kilka linii autobusowych zmieni trasy.

Stę że nie ab sur dów na uli cach
Bie lan prze kra cza śred nią war -
szaw ską, wy ższą od nor my pol -
skiej, któ ra z ko lei ma za nic stan -
dar dy eu ro pej skie. O „żu lo skwe -
rach”, „dzia do par kin gach” i in -
nych wy na laz kach pol skiej szko ły
pro jek to wa nia miast pi sa li śmy
– z pew ną oba wą o re ak cje Czy -
tel ni ków – nie daw no, bo w li sto -
pa dzie. Od zew był. Co wię cej: by -
ły to gło sy po zy tyw ne. Oka za ło
się, że bie lań czy cy do brze wi dzą,
że mia sto i dziel ni ca nie wy glą da -
ją tak, jak na to za słu gu ją, i że
chęt nie po sła li by chod ni ko par -

kin gi, „tra wę żni ki” i do ni ce z pia -
chem na śmiet nik hi sto rii. Wal ka
trwa, na szym na rzę dziem – bu -
dżet par ty cy pa cyj ny.

A o tym, że wal ka bę dzie dłu ga
i trud na, prze ko nu ją nas zdję cia
wy ko na ne przy oka zji pra cy
nad in ny mi ar ty ku ła mi. Na przy -
stan ku tram wa jo wym „Aspekt”
prze strzeń pu blicz ną oży wia ją do -
ni ce z pia chem usta wio ne w trój -
kąt, in ne peł nią funk cję ław ki.
Z ko lei w par ku Har cer skiej Pocz -
ty Po lo wej zna leź li śmy skrzyn kę
z prą dem, ocie plo ną pły ta mi paź -
dzie rzo wy mi (ale tyl ko do pew nej

wy so ko ści – cóż, błąd po mia ro wy)
oraz na ziem ny, nie za da szo ny
karm nik dla go łę bi. Jest pięk nie.

Nie po prze sta waj my na wy -
śmie wa niu rze czy wi sto ści – zrób -
my coś po ży tecz ne go. W czerw cu
bę dzie my mo gli gło so wać na pro -
jek ty do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go na rok 2017. Wie le z nich do -

ty czy wła śnie uroz ma ice nia i upo -
rząd ko wa nia prze strze ni miej -
skiej. Wszyst kie nie zbęd ne in for -
ma cje mo żna zna leźć na stro nie
twoj bu dzet.um.war sza wa.pl.

Do mi nik Ga dom ski

100 lat planowania na Bielanach
� Na co dzień ich nie zauważamy, ale są wszędzie: na ulicach, placach i w parkach.
Absurdalne „gadżety” w przestrzeni publicznej.

Okazało się,
że bielańczycy dobrze
widzą, że miasto
i dzielnica nie wyglądają
tak, jak na to zasługują,
i że chętnie posłaliby
chodnikoparkingi,
„trawężniki” i donice
z piachem na śmietnik
historii. Walka trwa,
naszym narzędziem
– budżet partycypacyjny.

Elegancki trójkąt donic z piachem ożywia przestrzeń publiczną
na popularnym przystanku
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mię dzy 14.30 a 16.30 po trwa
za ba wa, któ rą po pro wa dzi Wo dzi -
rej Ka rol. Za ba wa po łą czo na

z ele men ta mi edu ka cji chrze ści -
jań skiej mó wią cej, w spo sób przy -
stęp ny i do sto so wa ny do wie ku

uczest ni ków, o cy klu sied miu po -
wie ści na pi sa nych przez C.S. Le -
wi sa „Opo wie ści z Na rnii” zna -
nych w Pol sce ja ko „Kro ni ki Na -
rnii”. Uczest ni cy za ba wy prze bra -
ni m.in. za zwie rzę ta (np. kró li ki),
stwo ry (np. fau ny) i lu dzie (np.
kró lo wie i kró lo we) wy stę pu ją ce
w Na rnii bio rą 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.

Bi le ty w ce nie 10 zło tych do na -
by cia w Do brym Miej scu (re cep -
cja, wej ście A) co dzien nie
w godz. 8.00–20.00.

Do bre Miej sce, De waj tis 3.
(red)

Bal dla małych fanów „Opowieści z Narnii”
� „Opowieści z Narnii” to klasyka literatury światowej. Karnawałowy bal w klimatach
narnijskich odbędzie się 31 stycznia w Dobrym Miejscu.

O kon flik cie po mię dzy miesz -
kań ca mi osie dli WSM Waw rzy -
szew i Sa dy We rgi liu sza pi sa li śmy
już w li sto pa dzie. Ko ścią nie zgo dy
jest na le żą cy do bie lań skie go sa -
mo rzą du (ale ob ję ty rosz cze nia -
mi) spo ry traw nik przy skrzy żo -
wa niu Dan te go i We rgi liu sza,
na któ rym kie row cy z blo ków
spół dziel czych chęt nie wi dzie li by
par king z eko płyt. Co wię cej, ra da
osie dla Waw rzy szew twier dzi, że
urzęd ni cy bez praw nie usta wi li
słup ki na te re nie na le żą cym
do War szaw skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej. W ubie głym mie -
sią cu wi ce bur mistrz Grze gorz
Pie tru czuk za pro po no wał miesz -
kań com Waw rzy sze wa spo tka nie
z przed sta wi cie la mi wspól no ty
Sa dy We rgi liu sza. W od po wie dzi
usły szał, że „Sa dy We rgi liu sza nie
są stro ną”. W ta kiej at mos fe rze
roz ma wiać się nie da.

Tym cza sem po ja wił się pro jekt
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
na rok 2017, któ ry mo że po go dzić

zwa śnio ne stro ny. Je den z miesz -
kań ców pro po nu je stwo rze nie
na ro gu Dan te go i We rgi liu sza
pla cu do ćwi czeń.

– Na Bie la nach po wsta je co raz
wię cej obiek tów na świe żym po -
wie trzu, ta kich jak pla ce za baw
czy si łow nie, jed na kże obiek ty te
są prze zna czo ne al bo dla dzie ci,
al bo dla se nio rów – pi sze pro jek -
to daw ca – Bra ku je miejsc, gdzie
mło dzież i do ro śli mo gli by po ćwi -
czyć. Stre et wor ko ut sta je się co -
raz bar dziej po pu lar ną for mą ćwi -
czeń i spę dza nia wol ne go cza su.
Dla mło dzie ży i do ro słych bę dzie
to bez płat na al ter na ty wa dla si -
łow ni i klu bów fit ness w za mknię -
tych po miesz cze niach.

Nie wia do mo, czy pro jekt zo -
sta nie po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ny
ze wzglę du na rosz cze nia, któ ry mi
ob ję ta jest część te re nu, ale kon -
cep cja jest słusz na: po ćwi czyć,
ochło nąć i przy stą pić do roz mów
z chłod ną gło wą.

Do mi nik Ga dom ski

Plac do ćwiczeń
pogodzi sąsiadów?
� Parking, trawnik czy plac do street workoutu? Pojawił
się nowy pomysł na teren na rogu Dantego i Wergiliusza.

Dzie więt na sto la tek nie po prze -
stał na wy dru ko wa niu. Po sta no wił

pu ścić je w obieg. Był jed nak
na ty le spryt ny, że nie zro bił te go

oso bi ście – dał je dwóm spo tka -
nym na sta cji ben zy no wej Ukra iń -
com pro sząc o zro bie nie dla nie -
go za ku pów.

Ob słu ga sta cji zwieść się nie da -
ła i we zwa ła po li cję. Ta za trzy ma -
ła nie tyl ko pró bu ją cych za pła cić
fał szyw ka mi cu dzo ziem ców, ale
też „zle ce nio daw cę”. Mło dzie niec
szyb ko przy znał, że le wa ka sa na -
le ży do nie go i nie był to je dy ny
przy pa dek, gdy wła sną pro duk cją
wzbo ga cał ry nek. Trwa ją usta le -
nia, gdzie i ile fał szy wych bank no -
tów upłyn nił.

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

Drukował własne banknoty
� Kto by nie chciał mieć w portfelu kilku „luźnych” stuzłotówek, czekających tylko
na wydanie? Michał H. na Bielanach chciał. Więc je sobie… wydrukował.
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