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Po upadku komunizmu z ulic
Warszawy znikały pomniki i tabliczki
z nazwami ulic i placów. Feliks Dzie-
rżyński, Julian Marchlewski i gen.
Karol Świerczewski ustąpili miejsca
odpowiednio bankom, Janowi Paw-
łowi II i „Solidarności”. Z Bielan 25
lat temu znikła ulica Alfreda Lam-
pego (dziś to Słodowiec) a w ro-
ku 2006 – Wincentego Pstrowskiego
(obecnie Zgrupowania AK „Kampi-
nos”). Dekomunizacja wciąż nie jest
jednak zakończona.

Ulicy na Słodowcu patronuje
Teodor Duracz (1883–1943), czło-
nek terrorystycznej Komunistycz-
nej Partii Polski, uczestnik rewo-

lucji październikowej w Rosji
i współpracownik sowieckiego wy-
wiadu. Niewielka ulica na Wrze-
cionie nosi imię Józefa Balcerza-
ka (1903–1942), który kierował
propagandowym Stowarzysze-
niem Przyjaciół ZSRR, działają-
cym na Żoliborzu. Znikną także
inni członkowie KPP Lucjan Rud-
nicki (1882–1968) i Antoni Parol
(1902–1944) oraz Kazimierz Gro-
decki (1883–1942), założyciel Sto-
warzyszenia Przyjaciół ZSRR

Na początku miesiąca Sejm
przy 438 głosach „za” i żadnym
sprzeciwie przyjął ustawę, na mocy
której obiekty użyteczności pu-

blicznej (w tym ulice) nie mogą
nosić nazwisk osób, które propa-
gowały albo wdrażały w Polsce
ustrój totalitarny. Teraz ustawa
czeka na głosowanie w Senacie
i podpis prezydenta. Od jej wejścia
w życie Rada Warszawy będzie
mieć rok na usunięcie z mapy mia-
sta komunistycznych patronów.

Nie wiadomo jeszcze, jakie nazwy
otrzymają ulice Duracza, Balcerzaka,
Rudnickiego i Parola. Kilka lat temu
warszawscy radni PiS proponowali
nadanie pierwszej z nich imię poety
Zbigniewa Herberta, które nosi już
znajdujący się przy ulicy park.

(dg)

Duracza znika z mapy
� Sejm przyjął ustawę, która wymusi na samorządach zmianę nazw ulic,
którym patronują komuniści.

Rada Warszawy
będzie mieć rok

na usunięcie
z mapy miasta

komunistycznych
patronów



Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o boga-
tych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich ab-
solwent instytutów paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjali-
stów w swojej dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyj-
nie wskazać zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów, ale też skutecznie je wyeliminować przez
naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszcza-
nie kanałów energetycznych organizmu. Podczas
półgodzinnego zabiegu operuje swą energią ducho-
wą wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza
się przy chorobach wewnętrznych, w tym nowotwo-
rach, kłopotach ze stawami i zmianach reumatycz-
nych, leczy migreny, bóle kręgosłupa, choroby ko-
biece i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty
domowe czy w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,

605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele mitów i legend. Ile w nich prawdy?
Można się przekonać samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Uruchomienie linii autobuso-
wej łączącej kampus uniwersytec-
ki, kościół i inne obiekty znajdu-
jące się w Lesie Bielańskim jesz-
cze w styczniu wydawało się pew-
ne. Bielańscy radni wyrazili wów-
czas zgodę na kursowanie elek-
trobusów przez Dewajtis pod wa-
runkiem ograniczenia na tej prze-
biegającej przez rezerwat ulicy
ruchu samochodów. Kością nie-
zgody między Zarządem Trans-
portu Miejskiego a studentami
i radnymi stała się nieoczekiwanie
ulica Lindego, której mieszkańcy

masowo protestowali przeciwko
autobusom. ZTM miał opraco-
wać projekt linii, kursującej mię-
dzy Lasem Bielańskim a Młocina-
mi inną trasą, np. ulicami Mary-
moncką i Przy Agorze. Nieoczeki-
wanie prace zostały wstrzymane.

„ZTM podjął decyzję o zakoń-
czeniu prac nad projektem wpro-
wadzenia komunikacji autobuso-
wej na ul. Dewajtis” donosi war-
szawski dodatek „Gazety Wybor-
czej”. Inżynier ruchu nie dopusz-
cza możliwości skręcania autobu-
sów w lewo z Marymonckiej

w Dewajtis, zaś ZTM nie chce du-
blować kursujących Marymoncką
tramwajów.

– Społeczeństwo nadal jest po-
mijane w dyskusjach na temat te-

go autobusu – mówi Marcin Jac-
kowski z Zielonego Mazowsza.
– Jest wiele formuł, w których
mieszkańcy mogliby się wypowie-
dzieć. Mamy ewidentny konflikt
między UKSW a mieszkańcami
Bielan, ale nie ma dobrej woli, by
go zażegnać.

(dg)

Autobusy nie wjadą do lasu
� Nagły zwrot w sprawie autobusów elektrycznych, mających kursować ulicą
Dewajtis: ZTM wstrzymał prace nad linią.

Rzecz się miała około 8.20. Kierowca Opla Vectry potrącił rowerzy-
stę, który wskutek obrażeń zmarł w szpitalu. – Wciąż mamy za mało in-
formacji, by stwierdzić, czy wina leży po stronie rowerzysty czy kierują-
cego samochodem – mówi komisarz Elwira Kozłowska, rzecznik bie-
lańskiej policji. – Dlatego właśnie poszukujemy wszystkich świadków,
którzy mogliby przyczynić się do ustalenia, kto zawinił.

Jeśli ktoś widział ten wypadek – doszło do niego na ul. Staffa, na wy-
sokości nr 59,, proszony jest o kontakt z komisariatem na Żeromskie-
go: osobiście bądź telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 603–10–83,
22 603–10–11, 112 lub 997. Sprawę prowadzi asp. Monika Florek.

Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: krp5warszawa@policja.waw.pl.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Wypadek na Staffa
– policja szuka świadków
� 17 marca na Staffa kierowca opla potrącił
rowerzystę. Policja szuka świadków tego wypadku.

Społeczeństwo
nadal jest pomijane
w dyskusjach na temat
tego autobusu – mówi
Marcin Jackowski
z Zielonego Mazowsza.
Mamy ewidentny konflikt
między UKSW
a mieszkańcami Bielan,
ale nie ma dobrej woli, by
go zażegnać.
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Park otwarty został ponad pięć
lat temu na obrzeżach Lasu Bielań-
skiego, obok Wisłostrady przy ulicy
Gwiaździstej. I trzeba powiedzieć,
że pomysł okazał się wyjątkowo
trafiony. Zwłaszcza w weekendy
przy sprzyjającej pogodzie przycho-
dzą tu tłumy. Spotykają się różni
ludzie: rodzice z małymi dziećmi,
a z drugiej stronie wysportowane
osoby z wspinaczkową zaprawą,
chcące potrenować. – Muszę przy-
znać, że atrakcje zrobiły na mnie
duże wrażenie. Podziwiałem szcze-
gólnie małe, nierzadko kilkuletnie
dzieciaki, przy których Tarzan to
mały pikuś. Sam się nie zdecydowa-
łem, ale może kiedyś się odważę,
tylko muszę znaleźć jakiś termin,
kiedy nie będzie zbyt wielu ludzi,
dla których mógłbym być niezłym

pośmiewiskiem – mówi pan Ma-
rian, który do parku przyszedł
z wnuczkiem. – Dobrze, że jest tra-
sa dla dzieci, od tej zacznę – dodaje
jego żona Grażyna.

W parku jest pięć tras o ró-
żnym stopniu trudności. Trasa
niebieska nadaje się dla dzieci już
od trzeciego roku życia. W naj-
trudniejszej trzeba przejść 290
metrów na wysokości od 8
do 10 m i pokonać po drodze
m.in. pal buszmena, huśtawki,
trapezy równoległe, strzemiona,
skok tarzana, kołki, belki, wa-
gi, 120-metrowy zjazd tyrolski
i wiele innych.

– Przeszłam najwyższą trasą,
pierwszy raz w życiu! Uczucie jest
niesamowite. Zarazem strach
i zadowolenie, że dałam radę po-

konać swoją słabość. Idę jeszcze
raz – mówi rozentuzjazmowa-
na nastoletnia Karolina. Jej chło-
pak – Marcin minę ma nietęgą:
– Przeszedłem. Ale się nadal bo-
ję. Mogę jeździć po całej Europie
na mecze, a tu kilka sznurków
mnie przeraża – kręci głową.

Jeśli komuś mało adrenaliny
może zafundować sobie zjazd ty-
rolski – wejście drabinką na wyso-
kość 10 metrów i długi 120-me-
trowy zjazd. Oprócz tego na tere-
nie parku jest także drzewo wspi-
naczkowe oraz eurobungee, czyli
zabawa na elastycznej linie
nad batutą lub trampoliną.

Minus wycieczki – oczywiście
ceny – do najniższych niestety nie
należą. Za przejście najłatwiejszą
dziecięcą trasą trzeba zapła-

cić 20 zł, za pokonanie trasy wy-
sokiej – 45. Zjazd tyrolski i euro-

bangee to koszt 10 zł. Dla rodzin
z większą liczbą dzieci wydatek

może być więc pokaźny. Na szczę-
ście są też różne warianty ulgowe.
Korzystniejsze może się okazać
kupno karnetu na wszystkie trasy
za 100 zł, a grupy zorganizowane
mogą liczyć na znaczne zniżki.

Jest bezpiecznie. Można więc
poczuć smak ryzyka bez ryzyka.
Trasy są zabezpieczone, a nad bez-
pieczeństwem czuwają instrukto-
rzy, którzy pomagają także naj-
młodszym, a czasem z wyraźną gor-
liwością także atrakcyjnym paniom.

Pomysł na zagospodarowanie
przestrzeni okazał się strzałem
w dziesiątkę. No może w dziewięć
i pół. Bolączką dla przyjeżdżają-
cych z bardziej oddalonych okolic
jest brak w okolicy miejsc parkin-
gowych.

(wk)

Bielany. Pozytywnie

Linowy zawrót głowy na Gwiaździstej
� Park linowy na Bielanach to nietuzinkowe miejsce dla całej rodziny. Nominujemy je jako „punkt na mapie, którym warto się pochwalić”
w nowym cyklu „Bielany. Pozytywnie”. Pokazujemy w nim ciekawe i charakterystyczne miejsca naszej dzielnicy.

Minus
wycieczki – oczywiście
ceny – do najniższych
niestety nie należą.
Za przejście najłatwiejszą
dziecięcą trasą trzeba
zapłacić 20 zł,
za pokonanie trasy
wysokiej – 45. Zjazd
tyrolski i eurobangee to
koszt 10 zł. Dla rodzin
z większą liczbą dzieci
wydatek może być więc
pokaźny.

źródło:park-linow
y-bielany.pl



Zrobiliśmy małą sondę. Okazu-
je się, że więcej niż połowa ankie-
towanych przez nas mieszkańców
Bielan nie wie, dlaczego Bielany
tak się właśnie nazywają. Nie mó-
wiąc już o znaczeniu takich nazw
jak Słodowiec, Chomiczówka, czy
Radiowo. Pytani o te nazwy odpo-
wiadali najczęściej wedle pierw-
szego skojarzenia. Chomiczówka
kojarzyła im się zatem z chomika-
mi, Słodowiec ze słodyczami,
a Radiowo z radiami… A jaka jest
historia tych nazw naprawdę?

Skąd się wzięła biel
na Bielanach

Nazwa „Bielany” jest stosunko-
wo młoda. Znacznie młodsza niż
nazwa osad, których nazwy poja-
wiają się już w XIV wiecznych
kronikach – np. Młocin, czy Waw-
rzyszewa. W średniowieczu cały
obszar obecnych Bielan pokryty
był kompleksem lasów wchodzą-
cych w skład Puszczy Mazowiec-
kiej. W XVI w. część lasów w re-
jonie Młocin właśnie wydzielono,
zakładając królewski zwierzyniec,

czyli teren polowań monarchów.
Na pograniczu puszczy żyzne gli-
ny brunatne sprzyjały rolnictwu,
ale wraz z wycinką lasów wzrastał
też obszar piaszczystych nieużyt-
ków, czego śladem jest funkcjo-
nująca do dziś nazwa osiedla
„Piaski”.

To właśnie królewskie polowa-
nia dały początek Bielanom.
W XVII wieku, w 1634 roku, gdy
trwała wojna z Rosją, król Włady-
sław IV ślubował wystawienie
w okolicy klasztoru. Po odniesio-
nym zwycięstwie ślubu dotrzymał,
fundując pięć lat później kościół
i klasztor Kamedułów. Właśnie
erem kamedulski dał początek
obecnej nazwie dzielnicy. Kame-
dułów zwano bowiem powszech-
nie od koloru habitów Bielanami
i osady wyrastające wokół ich
klasztorów zaczynano nazywać tą
samą nazwą. Są jednak także inne
koncepcje pochodzenia bielań-
skiej bieli. Niektórzy mówią, że to
od białych murów klasztoru, inni
zaś, że od białych nadwiślańskich
piasków. Najpewniej jednak decy-
dująca była jednak biel kamedul-
skich habitów. Zakonnicy spro-
wadzeni zostali spod Krakowa,
z klasztoru nazywanego przez
okoliczną ludność bielańskim.

Słodki Słodowiec?
Nic z tych rzeczy. Ze słodyczą

nazwa Słodowiec raczej nie ma

nic wspólnego. Wręcz przeciwnie,
raczej z goryczką. Piwną.
W XIV wieku w istniejącej na te-
renie obecnego Słodowca i czę-
ściowo Piasków wsi Buraków za-
łożony został browar. Początkowo
warzono tu piwo na mocy „konce-
sji” książąt Mazowieckich, póź-
niej produkcję przeniesiono
„pod rękę” księcia do jurydyki
Solec, zaś w Burakowie pozostały
słodownie, czyli zakłady produku-
jące słód ze zboża. I stąd nazwa,
bo teren, gdzie znajdowały się
słodownie zaczęto nazywać Sło-
dowcem właśnie. Słodownie ist-
niały tu zresztą długo. Prawdopo-
dobnie w jednej z nich przetrzy-
mywany był król Stanisław Au-
gust Poniatowski podczas nieuda-
nego porwania przez konfedera-
tów barskich w 1771 roku.

Chomiki z Chomiczówki?
Niestety z chomikami ma Cho-

miczówka niewiele wspólnego. Jej
historia związana jest ściśle
z dziejami rodziny Chomiczów.
Tereny, które należały do folwar-
ku Wawrzyszew, jako „carski dar”
zostały nadane w 1868 roku gene-
rałowi Patkulowi jako tzw. majo-
rat. W 1913 roku grunty te zostały
rozparcelowane, a spory kawałek
kupili bracia Chomiczowie. Po-
noć dlatego, że pani Julii Cho-
micz ta leśna wtedy okolica tak
się spodobała, że zapragnęła mieć

tutaj letni dom z ogrodem. Jej
mąż Józef spełnił to marzenie.
Wcześniej w sąsiedztwie domy
pobudowali dwaj jego bracia. To
dało początek kolonii, którą nie-
bawem zaczęto nazywać kolonią
Chomiczów. Majątek Chomiczów
pomnażany był dzięki bardzo do-
brze prosperującej w owym czasie
firmie ogrodniczo-nasiennej nale-
żącej do Józefa. Jego brat Bole-
sław Chomicz był z kolei działa-
czem ruchu strażackiego, założył
Towarzystwo Świętego Floriana.
Tak więc dzisiejsza Chomiczówka
to po prostu dawne posiadłości
familii Chomiczów.

Radia z Radiowa
Tu akurat pierwsze skojarzenie

okazuje się trafne. Jeszcze na po-
czątku XX wieku Radiowo, leżą-
ce wówczas poza granicami War-
szawy, nosiło nazwę – Gać. Tak
bowiem nazywała się niewielka
osada istniejąca tu od XV wieku.
W 1923 roku na mokradłach
na południe od wsi działała już in-
stytucja, której istnieniu osiedle
zawdzięcza swoją dzisiejszą na-
zwę. Na terenie dzisiejszego Ra-
diowa powstała bowiem północna
część zlokalizowanej głównie
w granicach dzisiejszego Bemowa
Transatlantyckiej Centrali Radio-
telegraficznej. Wzdłuż niemal
czterokilometrowej drogi usta-
wiono dziesięć stalowych masz-
tów antenowych. Każdy z nich
miał ponad 120 metrów wysoko-
ści. Za ich pośrednictwem można
było wysyłać sygnały odbierane
w Ameryce, a nawet w Japonii!
Była to jedna z największych ra-
diowych stacji nadawczych ówcze-
snej Europy. Zamiast Gać, oko-
liczni mieszkańcy zaczęli nazywać
osiedle Radiowem. I to się przyję-
ło. Już w latach 30. na niektórych
mapach jest jeszcze Gać, na in-
nych już Radiowo. Z czasem zaś
Gać została zapomniana, a Ra-
diowo oficjalnie zostało Radio-
wem.

(wk)

Białe Bielany, chomiki z Chomiczówki i radiowe Radiowo
� Przypominamy pochodzenie nazwy naszej „białej dzielnicy” i jej niektórych co bardziej tajemniczo nazwanych części.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Zespół pokamedulski na Bielanach
Maszty Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej na

Radiowie. Lata 30.

źródło:Polskie
R

adio

źródło:Parafia
B

ł.E
.D

etkensa
K

ościółPokam
edulski



Co to takiego crossminton? To
sport rakietowy pokrewny do bad-
mintona, w który gra się bez siatki
z użyciem nieco innych lotek i ra-
kiet, umożliwiających wyjątkowo
szybką grę. Zasady są podobne jak
w badmintonie. Zawodnicy stają
na swoich polach – kwadratach
o boku 5,5 metra i starają się trafić
lotką w oddalone o 13 metrów po-
le przeciwnika. Jeżeli lotka spadnie
poza pole, przeciwnik otrzymuje
punkt. Mecz gra się do dwóch wy-
granych setów rozgrywanych do 16
punktów. Wydaje się proste, ale
wystarczy popatrzeć na śmigającą
z zawrotną prędkością prawie 300
km/h lotkę, żeby przekonać się, ja-
kim trzeba się wykazać refleksem,
precyzją i szybkością.

Szybkość jest właśnie najbar-
dziej charakterystyczną cechą tej
gry odróżniającą ją od badminto-
na z siatką. Nazwa crossminton
została zresztą oficjalnie przyjęta
dopiero od tego roku, wcześniej
gra nazywana była od szybkiego
tempa speed badmintonem. Grę
wynalazł w latach 90. Niemiec

Bill Brandes, który chciał bad-
minton uczynić bardziej dyna-
micznym, szybszym i widowisko-
wym. Zmienił tradycyjną badmin-
tonową lotkę w cięższą i bardziej
aerodynamiczną oraz wymyślił za-
sady, które umożliwiły zmianę
tempa gry na szybsze.

Speed badminton stał się szcze-
gólnie popularny w Niemczech. Już
w 2003 roku było tam 6000 aktyw-
nych zawodników. Choć na świecie
gra wciąż jeszcze sportem niszo-
wym, powoli zyskuje entuzjastów.
W Europie oficjalne stowarzysze-
nia funkcjonują już w 17 krajach.
Pierwsze otwarte międzynarodowe
mistrzostwa świata zostały zorgani-
zowane w Berlinie w 2005 roku.

Światowe sukcesy w tej dyscypli-
nie odnoszą zawodniczki bielań-
skiego Hutnika Warszawa. Marta
Sołtys została w 2014 roku brązo-
wą medalistką Mistrzostw Europy,
a w parze z Janiną Karasek, zdoby-
ła srebro w grze deblowej. W 2015
roku obie te zawodniczki sięgnęły
po złoty medal Mistrzostw Świata
w Berlinie. Także w tym sezonie

dziewczyny z Bielan radzą sobie
świetnie. W cyklu turniejów pucha-
ru świata plasują się w czołówce.
W tej chwili w kategorii seniorek
klub reprezentują cztery zawod-
niczki: Maria Sołtys (sklasyfikowa-
na na 5. miejscu w światowym ran-
kingu), Janina Karasek (8. pozy-
cja), Katarzyna Witwicka (27. po-
zycja) i najmłodsza Agnieszka Ko-
cańda (87. miejsce). W rankingu
deblistek jest jeszcze lepiej. Sołtys
i Karasek są liderkami światowego
rankingu, a Kasia Witwicka jest 11.
W Polsce zawodniczki Hutnika są
oczywiście w ścisłej czołówce, choć
mają silną konkurencję ze strony
Marty Urbanik z klubu Speebs
Szczecin, która jest obecnie najwy-
żej notowaną Polką na światowej
liście, zajmując na niej 4. pozycję.

Dziewczyny z Bielan wciąż je-
żdżą z turnieju na turniej, zdoby-
wają rankingowe punkty. Warto
im kibicować. Już w lipcu we
Francji odbędą się mistrzostwa
Europy. Hutniczki chciałyby przy-
wieźć z nich co najmniej jeden
medal. Trzymamy kciuki!

(wk)

Dziewczyny z Bielan podbijają świat. Lotką!
� Dziewczyny z Bielan – zawodniczki Hutnika Warszawa odnoszą światowe sukcesy
w mało jeszcze w Polsce popularnej dyscyplinie sportu – crossmintonie.
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Dokładniej – jej odcinek od Lasu
Młocińskiego do Wóycickiego. Te-
raz to z jednej strony ślepa uliczka
prowadząca do osiedla domków
jednorodzinnych, wyłożona, w naj-
lepszym przypadku, tłuczniem.
Po deszczach zamienia się w labi-
rynt kałuż (dla pieszych) i wybojów
(dla kierowców), na dodatek nie-

oświetlony i wąski. To się jednak ma
zmienić w ciągu najbliższych dwóch
lat – za 1,35 miliona złotych Jamki
zyska nie tylko nową nawierzchnię
i obustronne chodniki, ale też
oświetlenie i kanalizację deszczową.

Prace rozpoczną się w tym roku
i zakończą w przyszłym.

(wt)

Ponad milion złotych na Jamki
� Bielany zdobyły pieniądze na nowe inwestycje.
Między innymi całkowicie się odmieni ulica Jamki.

Muszkieterki z Bielan

źródło:H
utnik
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ

BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
NIERUCHOMOŚCI

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·744 mkw budowlana – Wólka Radz. 109 tys.
VIVA INVEST 501 – 541-085
·Kobiałka/Tęczowa – 672 mkw – 155 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·BMW serii 5 F10 do Ślubu tel. 536-407-403
·Holowanie 513-513-988

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

·Drzewa wycinka, odbiór złomu, transport, tel.
797-760-488
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Szkolenia BHP i PPOZ tel. 798-696-510

DOM I OGRÓD

1*OGRODNIK – 22 713-32-90,
504-512-173

·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Naprawa komputerów, odzyski danych i inne
– dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Serwis
KOMPUTEROWY RSOnline, ul. Włościańska 15,
Warszawa Żoliborz TELEFON: 513-325-326
DOJAZD/ODBIÓR SPRZĘTU GRATIS!
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

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

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
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·Elektryk 24/7 tel. 721-473-080

Elektryk 506-506-006

·Instalacje wod-kan, gazowe, co 602-351-690

·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

·Malowanie Tapetowanie Remonty Osobiście
694-065-757

·Rolety 796-698-555

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Decyzja nawet w jeden dzień. Minimum
formalności. Zadzwoń. Tel. 668-681-863

·Elastyczna pożyczka również na oświadczenie.
Minimum formalności. tel. 668-681-906

·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ. Tel.
668-681-906

·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-863

·LEKKA POŻYCZKA DO 25 TYS. ZADZWOŃ.
TEL. 792-029-201

·Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 668-682-328

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·SZYBKA POŻYCZKA OD 500 ZŁ DO 25.000 ZŁ
AKCEPTUJEMY RÓŻNE FORMY DOCHODU
668-682-328

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do sprzątania sklepu
odzieżowego w AUCHAUN Łomianki. Praca
w godzinach porannych. Tel. 799 – 015-320
·Firma zatrudni osoby do sprzątania sklepu
odzieżowego w Centrum Warszawy. Praca
w godzinach porannych. Tel. 799 – 015-320
·Obecnie poszukujemy pracowników ochrony
oraz pracowników do sprzątania na terenie
Warszawy, posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności. Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych. Oferty CV z orzeczeniem proszę
przesyłać drogą mailową: biuro@uniwersum.pl
lub zgłaszać telefonicznie 22 632-44-85 wew. 615

WYPOCZYNEK
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ZDROWIE I URODA
·Masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, tel.
505-349-469

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·A.Antyki meble obrazy srebra platery pocztówki
książki bibeloty odznaki odznaczenia szable
bagnety mundury ryngrafy dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

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

·SKUP SAMOCHODÓW KUPIMY KAŻDE AUTO
501-690-905

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

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

Biuro Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720

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
poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



Au to bu sy bę dą kur so wać z przy -
stan ku Me tro Mło ci ny w so bo ty,
nie dzie le i świę ta do koń ca paź -
dzier ni ka sześć ra zy dzien nie.
Wszyst kie przy stan ki ozna czo ne są
ja ko „na żą da nie”, prze jazd trwa
pół go dzi ny i koń czy się przy mu -
zeum obok cmen ta rza w Pal mi -
rach. Mo że war to ko rzy sta jąc
z po łą cze nia (po za gra ni ca mi War -
sza wy obo wią zu je 2. stre fa bi le to -
wa!) wy brać się na wy ciecz kę?

Pal mi ry są bo wiem miej scem
szcze gól nym – to tu taj mię dzy 1939
a 1941 Niem cy roz strze la li bli -
sko 1700 osób w ra mach pa cy fi ka cji
miesz kań ców zdo by tej War sza wy
i oko lic, a póź niej tzw. Nad zwy czaj -
nej Ak cji Pa cy fi ka cyj nej, wy mie rzo -
nej w in te li gen cję i eli tę spo łecz ną.
To w Pal mi rach zgi nął Ja nusz Ku so -
ciń ski, przed wo jen na le gen da bie -
gów; Ma ciej Ra taj, mar sza łek Sej -
mu, któ ry był me dia to rem mię dzy

si ła mi rzą do wy mi a woj ska mi spi -
skow ców pod czas prze wro tu ma jo -
we go czy je den z twór ców Sza rych
Sze re gów, Ju liusz Dą brow ski.

Po woj nie eks hu mo wa no zbio -
ro we mo gi ły w Pal mi rach i oko li -
cach, by więk szość ofiar mor dów
po cho wać na za ło żo nym w 1948
ro ku cmen ta rzu -mu zeum. Łącz -
nie spo czy wa tu po nad 2100 Po la -
ków. W 1973 po wsta ło obok Mu -
zeum Wal ki i Mę czeń stwa, któ re

na po cząt ku obec nej de ka dy zo -
sta ło prze bu do wa ne – w eks po zy -
cji otwar tej w 2011 mo żna obej -
rzeć pa miąt ki zwią za ne z ofia ra mi
zbrod ni w Pal mi rach a ta kże do -
ku men ty i zdję cia. Wstęp do mu -
zeum jest bez płat ny.

A je śli ktoś bę dzie chciał – mo że
z Pal mir przejść przez Pusz czę
Kam pi no ską np. do La sek. To rap -
tem osiem ki lo me trów, a w La -
skach mo żna zaj rzeć na cmen tarz,
gdzie po cho wa ni są m.in. Ta de usz
Ma zo wiec ki czy Alek san der Ma ła -
chow ski a ta kże An to ni Sło nim ski,
Fran ci szek Sta ro wiey ski.

A z La sek mo żna już wró cić
do War sza wy au to bu sem li nii 708.

Najpiękniejsze fragmenty
Kampinosu

Przez Pal mi ry bie gnie też kil ka
szla ków tu ry stycz nych, mo żna więc
nie sku piać się na mar ty ro lo gii te -
go miej sca i od dać kon tem pla cji
przy ro dy, przy oka zji zwie dza jąc
cie ka we miej sca. I tak idąc głów -
nym szla kiem tu ry stycz nym (czer -
wo nym) mo żna przejść przez ca ły
Kam pi no ski Park Na ro do wy, oglą -

da jąc So snę Po wstań ców czy gro -
dzi sko w Zam czy sku. Z ko lei wę -
dru jąc szla kiem czar nym – imie nia
Wój cic kie go – mo żna dojść do Tru -
ska wia, po dro dze mi ja jąc okre so -

we roz le wi ska czy mo nu men tal ne
so sny. Ge ne ral nie jest to je den
z naj pięk niej szych frag men tów
Pusz czy Kam pi no skiej, war to więc
wy brać się tam na wy ciecz kę nie
tyl ko ze wzglę dów hi sto rycz nych.

Li nia 800 kur su je co pół to rej
go dzi ny, pierw szy od jazd z pę tli
Me tro Mło ci ny o 9.56; ostat ni
– o 17.26. Po wro ty od 10.31,
ostat ni au to bus z Pal mir od je żdża
mi nu tę po osiem na stej.

(wt)
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Powrót linii 800: idealna w wycieczkach do Kampinosu
� Zarząd Transportu Miejskiego ponownie uruchomił weekendowe kursy linii 800. Może korzystając z połączenia warto wybrać się na wycieczkę
do Palmir?

Przez Palmiry
biegnie też kilka szlaków
turystycznych, można
więc nie skupiać się
na martyrologii tego
miejsca i oddać
kontemplacji przyrody,
przy okazji zwiedzając
ciekawe miejsca.

Okolice Palmir

źródło: W
ikipedia/Yarek shalom



Pro gram „Pra cow nia Ro dzi ny”
jest bez płat ny. Skła da się z cy klu
wy kła dów i spo tkań warsz ta to wych.
Cze go mo żna się tu na uczyć?
Przede wszyst kim – jak bu do wać
do bre re la cje w ro dzi nie. – Cią gle
się ob wi nia łam, że spę dzam z sy -
nem za ma ło cza su, je stem zbyt ner -
wo wa, zmę czo na, że nie da ję mu te -
go, cze go po trze bu je. Tu taj prze sta -
łam czuć się win na, na uczy łam się
efek tyw niej wy ko rzy sty wać czas
spę dza ny z dziec kiem, a przede
wszyst kim zro zu mia łam, że nie je -
stem je dy na, że in ni też ma ją po -
dob ne pro ble my – mó wi Ania.

– Ja mia łem kło pot z emo cja mi.
Al bo je tłu mi łem, al bo wy bu cha -
łem. Wi dzia łem, że cór ka za czy na
się mnie bać. Za my ka się. Te raz

jest le piej, bo uczy my się roz ma -
wiać – opo wia da Da mian.

Wła śnie po to są za ję cia. Ro -
dzi ce mo gą do wie dzieć się, jak ra -
dzić so bie z wy bu cha mi zło ści
u dziec ka, jak wspie rać je go po -
czu cie wła snej war to ści. – Po ka -
zu je my, jak le piej ro zu mieć swo je
dziec ko i jak spra wić, by ono ro -
zu mia ło nas – mó wi An na Ol -
czyk -Gra bow ska, pre zes or ga ni -

zu ją cej za ję cia fun da cji „Przy sta -
nek Twór czość”. – Cho dzi o to, by
po znać sku tecz ne me to dy wy cho -
waw cze i do wie dzieć się, jak cie -
ka wie spę dzić czas w ro dzin nym
gro nie – do da je.

Te ma tem ostat nich kwiet nio -
wych spo tkań, któ re od bę dą się
w bi blio te ce na Du ra cza, bę dą kon -
flik ty mię dzy ro dzeń stwem. W ma -
ju mo wa bę dzie o kre atyw nej za ba -
wie, w czerw cu zaś o tym jak być
dla swo ich dzie ci prze wod ni kiem
i jak roz ma wiać z ni mi o emo cjach.
Wy kła dy i warsz ta ty są bez płat ne.
Trze ba się jed nak za pi sać na stro -
nie sto wa rzy sze nia, gdzie mo żna
też zna leźć szcze gó ło wy pro gram:
www.twor czosc.org.pl.

(wk)
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Po wie lu la tach sta rań war szaw -
skie go sa mo rzą do wi uda ło się
roz wią zań pro blem bra ku to a let
w naj bar dziej uczęsz cza nych miej -
scach w mie ście. Pod ko niec mar -
ca zna le zio no fir mę, któ ra w cią -
gu naj bli ższych trzech lat zbu du je
ich aż 49. Owal ne to a le ty wy koń -
czo ne płyt ka mi ce ra micz ny mi
z cha rak te ry stycz nym „ser dusz -
kiem” na drzwiach sta ną się no -
wym zna kiem roz po znaw czym
par ków i skwe rów… ale na ra zie
tyl ko w dwóch dziel ni cach. Pierw -
szych dzie więt na ście sztuk sta nie
nad Wi słą i w naj czę ściej od wie -
dza nych przez tu ry stów miej -
scach, ta kich jak par king
przy Zam ku Kró lew skim, skwer
przed mu zeum Po lin i Ła zien ki
Pół noc ne. Z li stą tą nie zga dza się
wi ce bur mistrz Bie lan Grze gorz
Pie tru czuk.

– Pro szę o usta wie nie to a let
w bie lań skiej czę ści par ku Kę pa

Po toc ka, przy przy sta ni na Mło ci -
nach, w oko li cach pla cu za baw
na te re nie AWF i pla cu za baw
w Par ku Mło ciń skim – pi sze w li -
ście do dy rek tor ki Za rzą du Mie -
nia m.st. War sza wy Han ny Ja ku -
bo wicz.

Miej sca te, zwłasz cza park Kę -
pa Po toc ka, są od wie dza ne nie
tyl ko przez miesz kań ców Bie lan,
ale ca łej War sza wy, więc sfi nan so -
wa nie ich z bu dże tu mia sta jest
w peł ni uza sad nio ne. O po trze bie
bu do wy pu blicz nych to a let na te -
re nie dziel ni cy świad czą pro jek ty
skła da ne do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. W tym ro ku na li ście we -
ry fi ko wa nych wła śnie po my słów
miesz kań ców znaj du je się m.in.
to a le ta w par ku Ol szy na.

Czy urzęd ni cy zmie nią zda nie
i przy naj mniej jed na z 49 to a let
sta nie na te re nie Bie lan? Prze ko -
na my się wkrót ce.

(dg)

Estetyczne toalety
w parkach Warszawy
� Do końca 2018 roku na ulicach Warszawy stanie
49 nowoczesnych, automatycznych toalet.

Bezpłatne warsztaty wychowawcze
� Nie tylko dla tych z problemami, ale dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje
umiejętności wychowawcze.

Pokazujemy,
jak lepiej rozumieć swoje
dziecko i jak sprawić, by
ono rozumiało nas
– mówi
Anna Olczyk-Grabowska.

Czy jedna z 49 toalet stanie na terenie Bielan?


