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Choć o budowie galerii mówiło
się od lat, dopiero teraz wiadomo
coś na pewno. Galeria Młociny po-
wstanie na terenie, który przed laty
miał być zabudowany osiedlem
mieszkaniowym. Ze względu jed-
nak na to, że przez dziesięciolecia
na grunty miała wpływ huta, miej-
scowy plan zagospodarowania nie
przewidywał tam zabudowy miesz-
kaniowej. Za to handlową – jak
najbardziej. A że lokalizacja jest
wyjątkowo atrakcyjna, choćby ze
względu na bliskość węzła Młoci-
ny, powstanie tam galerii handlo-
wej było kwestią czasu.

Działka o powierzchni pięciu
hektarów między Trasą Mostu Pół-
nocnego i ulicą Zgrupowania AK
Kampinos zostanie zabudowana
kompleksem handlowym, w któ-
rym oprócz sklepów (przewidzia-
no około 220 lokali) znajdzie się

miejsce na kilkanaście kawiarni
i restauracji, klub fitness oraz dzie-
więcioekranowe kino. – Dodatko-
wo galeria powstanie w rozwijają-
cej się dzielnicy mieszkaniowej,
w której już niedługo zostanie od-
danych ponad 6 tys. nowych
mieszkań, a także planowane są
kolejne inwestycje mieszkaniowe
i biurowe – dodaje Michał Maszta-
kowski, dyrektor ds. rozwoju i wy-
najmu Master Management Gro-
up, która będzie właścicielem i za-
rządcą obiektu. Trwają poszukiwa-
nia generalnego wykonawcy, inwe-
stycja ma już pozwolenie na budo-
wę, w najbliższym czasie rozpocz-
nie się przygotowanie i porządko-
wanie tego terenu.

Latem boiska, zimą lodowisko
Wizualizacje, jakie przedstawił

inwestor, dają pojęcie o wielkości

przedsięwzięcia. – Dwupiętrowy
kompleks z czterema kondygna-
cjami handlowo-usługowymi zo-
stał zaprojektowany tak, aby ko-
rzystać z walorów lokalizacji,
w której będzie wybudowany.
Dlatego w ramach inwestycji po-
wstanie ogólnodostępna prze-
strzeń rekreacyjna z widokiem
na Las Młociński – mówi Michał
Masztakowski. – Latem będzie to
strefa relaksu z ogródkami re-
stauracyjnymi i infrastrukturą za-
chęcającą do uprawiania sportu
(boiska, ścieżki do biegania), a zi-
mą miejsce na pierwsze w War-
szawie lodowisko na dachu.

Centrum będzie miało własny,
duży parking, na którym pomieści
się dwa tysiące samochodów.
Otwarcie galerii planowane jest
na drugą połowę 2018 roku.

(wt)

Rusza budowa Galerii Młociny
� Nie Coimpex, ale Master Management Group rusza z budową centrum
handlowego na Młocinach. Inwestycja będzie miała 220 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni.

Centrum
będzie miało
własny, duży

parking,
na którym

pomieści się
dwa tysiące

samochodów
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Październikowe konsultacje
w sprawie planu ochrony Lasu
Bielańskiego okazały się być ko-
lejną klęską społeczeństwa oby-
watelskiego. Głos w sprawie naj-
cenniejszego terenu zielonego
w mieście i jednego z najpopular-
niejszych miejsc spacerów miesz-
kańców Bielan zabrało zaledwie
trzydzieści osób i instytucji, zaś
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska właściwie nie odnio-
sła się do ich opinii.

W obecnym projekcie, który
RDOŚ chce przedstawić do za-
opiniowania Radzie Warszawy,
znajduje się m.in. zakaz wstępu
z psami i plan likwidacji ścieżki
po północnej stronie Dewajtis.
Nie ma natomiast ani słowa na te-
mat latających nad lasem gło-
śnych awionetek. Niewiele uwagi
poświęcono także jeżdżącym
przez rezerwat samochodom.

– Ulica Dewajtis pełni głównie
funkcję drogi dojazdowej do ko-
ścioła i kompleksu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Brak wystarczającej liczby miejsc
na znajdującym się przy uczelni
i kościele parkingu sprawia, że do-
jeżdżające tam pojazdy parkowane
są w rezerwacie – czytamy w doku-
mencie. – Zaproponowaną w pro-
jekcie planu ochrony formą elimi-
nacji tego zagrożenia jest wprowa-
dzenie elektronicznego systemu zli-
czania pojazdów, który wpuszczałby
pojazdy tylko w przypadku wolnego
miejsca na istniejącym parkingu.

– Parkowanie w rzeczywistości
szpeci krajobraz, ale nie jest istot-
ną szkodą dla przyrody – odpo-
wiada zoolog prof. Maciej Lu-
niak. – Natomiast ruch samocho-
dów na ul. Dewajtis, przebiegają-
cej częściowo w rezerwacie i w je-
go bezpośrednim sąsiedztwie, po-
woduje fragmentację siedliska,
kolizje zwierząt z pojazdami, ska-

żenia spalinami, obniża też war-
tość rekreacyjną tego popularne-
go szlaku.

Prof. Luniak krytykuje także za-
kaz wstępu z psami. Jego zdaniem
byłby to martwy przepis, zaś żyjące
w lesie dzikie zwierzęta są od po-
koleń przyzwyczajane do obecno-

ści psów. Zoolog proponuje w za-
mian utrzymanie i podjęcie próby
egzekwowania zakazu spuszczania
ich ze smyczy. Pod opiniami profe-
sora i aktywistów Zielonego Ma-
zowsza podpisali się bielańscy rad-
ni, którzy w środę zaapelowali
do RDOŚ o wniesienie poprawek.

– Przedstawiciele RDOŚ od-
rzucili zaproszenie informując, że
konsultacje dobiegły końca – po-
wiedział radny Daniel Pieniek.

RDOŚ nie musi sugerować się
opinią radnych, ale podczas prac
nad planem ochrony Jeziorka
Czerniakowskiego w ostatniej
chwili zmieniła zdanie, wprowa-
dzając poprawki. Jak będzie tym
razem? Czas pokaże.

(dg)

Las Bielański bez psów, ale z samochodami?
� Trwają prace nad planem ochrony najcenniejszego w Warszawie rezerwatu
przyrody. Jeśli urzędnicy nie zmienią zdania, nie wejdziemy do lasu z psem, ale
wjedziemy samochodem.

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.
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Temat dokończenia dekomuni-
zacji nazw ulic budzi spore zainte-
resowanie mieszkańców, przyzwy-
czajonych do obecnych nazw
i najczęściej nie zdających sobie
sprawy z tego, kim były takie oso-
by, jak Teodor Duracz czy Lucjan
Rudnicki. O propozycjach no-
wych nazw pisze dodatek do „Ga-
zety Wyborczej”.

Zespół Nazewnictwa Miejskiego
proponuje, by ulicę Balcerzaka prze-
mianować na Attykową, Duracza
– na Kazimiery Iłłakowiczówny, Pa-

rola – na Jońską, zaś Rudnickiego
– na Zofii Kossak-Szczuckiej. Atty-
kowa i Jońska dobrze pasowałyby
do „starożytnych” ulic Wrzeciona:
Doryckiej, Antycznej i Frygijskiej.
Swoją ulicę 33 lata po śmierci zyska-
łaby poetka Kazimiera Iłłakowi-
czówna i zmarła w 1968 roku Zofia-
-Kossak Szczucka, pisarka i założy-
cielka Rady Pomocy Żydom Żegota.

Rada Warszawy będzie mieć
na zmianę nazw rok od wejścia
w życie ustawy dekomunizacyjnej.

(dg)

Poetka za Duracza
� Kto zastąpi komunistycznych patronów ulic?
Poznaliśmy propozycje ekspertów z Zespołu
Nazewnictwa Miejskiego.

W obecnym
projekcie znajduje się
m.in. zakaz wstępu
z psami i plan likwidacji
ścieżki po północnej
stronie Dewajtis.
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Gdyby nie wiadukt Trasy Armii
Krajowej, z którego mimo ekra-
nów akustycznych rozlega się nie-
przyjemny szum, Kępa Potocka
byłaby idealnym terenem wypo-
czynkowym. Wbrew opinii oko-
licznych mieszkańców zbiornik
wodny, wokół którego urządzono
park, to nie „kanałek”, ale Wisła
– a dokładniej: jej starorzecze.
Na starych mapach Warszawy
można zobaczyć, że jeszcze kilka
pokoleń temu Kępa była wyspą
na rzece, bez połączenia z Mary-
montem. W obecnym kształcie te-
ren istnieje od lat 60. XX wieku,
kiedy zagospodarowano brzegi
starorzecza i powstał park z praw-
dziwego zdarzenia.

W ciągnącym się od Krasińskie-
go do Gwiaździstej parku jest
wszystko, czego potrzeba, by do-
brze wypocząć: woda, ławki, drogi
dla rowerów, place zabaw, puby.
Wiosną nad parkiem unosi się za-
pach specjałów grillowanych nie
tylko w „knajpie”, ale też

w ogródkach działkowych, zajmu-
jących lwią część Kępy Potockiej.
To także raj dla miłośników pta-
ków, bo oprócz dobrze znanych

kaczek krzyżówek można tam
spotkać kilka gatunków mew,
a nawet charakterystyczne łyski:
czarne z białymi „czapkami”.

Czy na Kępie Potockiej może
być jeszcze ciekawiej? Zdaniem
niektórych – tak. W ubiegłym ro-
ku mieszkańcy Marymontu i Żoli-
borza Dziennikarskiego zdecydo-
wali, że w południowej części par-
ku powstaną boisko do gry w bule

i biblioteczka plenerowa. W przy-
szłym roku – już w części bielań-
skiej – nad Kępą mogą unosić się
jazzowe dźwięki. Projekt do bu-
dżetu partycypacyjnego radnego
Daniela Pieńka jest właśnie wery-
fikowany przez urzędników. Jeśli
wszystko pójdzie dobrze i w przy-
szłym miesiącu zdobędzie odpo-
wiednio dużo głosów, za rok
w parku odbędzie się osiem kon-
certów jazzowych, a występują-
cych artystów wybiorą wcześniej
mieszkańcy Bielan.

(dg)

Bielany. Pozytywnie

Parków jest wiele, Kępa jest jedna
� Kępa Potocka – czy to najlepszy teren rekreacyjny Warszawy?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Było po 19.00, kiedy trzy nastolatki
zobaczyły między Szegedyńską
a Przy Agorze młodego człowieka,
który bił swojego psa. Dziewczyny za-
alarmowały straż miejską, a gdy ci
przyjechali na miejsce usłyszeli stek
wyzwisk pod swoim adresem oraz
stwierdzenie, że ze swoim psem 22-
latek może robić co mu się żywnie
podoba. Wezwano z odsieczą policję.

Policjanci zajęli się Kacprem J.
Po wytrzeźwieniu (miał we krwi
około promila) mężczyzna usły-
szał zarzuty za znieważenie funk-
cjonariuszy straży miejskiej oraz
znęcanie się nad zwierzętami.
A Alf – bo takie imię nosi pobity
kundel – trafił do schroniska.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Katował psa na Bielanach
� Bielańscy policjanci zatrzymali 22-latka, który katował
swojego psa.

źródło:policja.w
aw.pl

W ciągnącym się
od Krasińskiego
do Gwiaździstej parku jest
wszystko, czego potrzeba,
by dobrze wypocząć:
woda, ławki, drogi dla
rowerów, place zabaw,
puby.
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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

Znaj du je się na obrze żach
Cho mi czów ki i ma pra wie 130 lat.
Po wstał w cza sach za bo rów ja ko

część pier ście nia for tów, ota cza ją -
ce go ro syj ską Cy ta de lę na Żo li bo -
rzu. Przed I woj ną świa to wą zo -

stał czę ścio wo ro ze bra ny, ale jesz -
cze w okre sie PRL -u dzia łał tam
ośro dek wy po czyn ko wy.

– Na przed po lu for tu po wsta ły
ogród ki dział ko we, w ostat nich
la tach prze kształ co ne na pry wat -
ne dział ki bu dow la ne, na któ rych
zbu do wa no wol no sto ją ce do my
miesz kal ne – pi sze na swo jej stro -
nie Sto wa rzy sze nia Ochro ny Hi -
sto rycz no -Przy rod ni czej For tu
Waw rzy szew. – Na za po lu wznie -
sio no bu dyn ki, w któ rych obec nie
miesz czą się ho te le pra cow ni cze.

Na le żą cy do Agen cji Mie nia
Woj sko we go fort na szczę ście
znaj du je się w re je strze za byt ków,
ale za miast słu żyć miesz kań com
Bie lan – do go ry wa.

(dg)

Co słychać w Forcie Wawrzyszew?
� Bemowo ma tereny rekreacyjne w Forcie Bema, Żoliborz – centrum sztuki w Forcie Sokolnickiego. O podobnym zabytku na terenie Bielan
zdążyliśmy już dawno zapomnieć. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Bernarda Lubańskiego.
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W ka żdą so bo tę, po cząw szy
od 7 ma ja, na po la nie w Le sie
Mło ciń skim pro wa dzo ne bę dą za -
ję cia bie go we dla tych z pań, któ -
re do tej po ry nie mia ły cza su al -
bo ocho ty na bie ga nie. Przez go -
dzi nę, pod okiem wie lo krot ne go
re kor dzi sty Bie gu Cho mi czów ki
Da riu sza Wie czor ka, pa nie bę dą
po zna wa ły taj ni ki tre nin gów bie -
go wych – bez ry wa li za cji, śru bo -

wa nia wy ni ków, po pro stu dla
wła snej sa tys fak cji i po zna nia
swo ich mo żli wo ści.

Jak do łą czyć? Przede wszyst -
kim trze ba się za re je stro wać
na stro nie http://www.wo men -
srun.pl/tre nin gi.html, po twier dzić
swój udział w tre nin gu – i to
wszyst ko. Za ję cia są bez płat ne,
po trwa ją do 29 paź dzier ni ka.

(wt)

Zacznij biegać, kobieto!
� Brzmi jak pretensja? A nie powinno. Bielany
organizują cykl zajęć dla kobiet, które chcą zacząć
swoją przygodę z bieganiem.

Tram po li ny na te re nie Aka de -
mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go cie -
szą się spo rym po wo dze niem
od mie się cy, choć – teo re tycz nie
– park nie zo stał jesz cze otwar ty.
Ale że dla urzęd ni ków bez in au -
gu ra cji się nie li czy – wszy scy
chęt ni bę dą mo gli przyjść na im -
pre zę otwar cia.

Ta od bę dzie się 15 ma ja, w nie -
dzie lę – na przy by łych na Ma ry -
monc ką cze ka spo ro atrak cji.
Przy po mnij my, że park zo stał wy -
po sa żo ny w bu ja ki i tram po li ny,
huś taw ki -li ny czy kla sycz ne huś -
taw ki na łań cu chach. Jest też spe -
cjal na stre fa wspi nacz ko wa oraz
si łow nia ple ne ro wa, a ca łość ota -
cza ście żka z ław ka mi. Pod wszyst -
ki mi urzą dze nia mi za sto so wa no
bez piecz ne na wierzch nie amor ty -
zu ją ce upad ki. Pod czas ofi cjal ne -
go otwar cia par ku tram po lin war -
sza wia cy bę dą mo gli wziąć udział
w eko warsz ta tach zor ga ni zo wa -
nych przez fir mę Skan ska.
W Stre fie Przy ro dy od wie dza ją cy
bę dą mo gli wspól nie z ani ma to ra -
mi bu do wać dom ki dla owa dów
oraz bud ki lę go we dla pta ków,

któ re na stęp nie zo sta ną umiesz -
czo ne w ró żnych miej scach Bie -
lan. Z ko lei w Stre fie Se gre ga cji
Od pa dów do wie my się, jak po -
praw nie wy rzu cać śmie ci i po now -
nie prze twa rzać nie po trzeb ne już
przed mio ty. Na naj młod szych cze -
ka m.in. sla lom mię dzy bu tel ka mi,
ma lo wa nie to reb ba weł nia nych

czy two rze nie rze czy z su row ców.
Do dat ko wo dzie ci otrzy ma ją te -
ma tycz ne ko lo ro wan ki, krzy żów ki
i re bu sy. Pik nik po prze dzi sa dze -
nie po nad 270 ro ślin w ró żnych
miej scach Bie lan.

Im pre za po trwa od 14.00
do 18.00, wstęp wol ny.

(red)

Otwierają Park Trampolin
� Oficjalne otwarcie jedynego tego typu miejsca na Bielanach odbędzie się 15 maja.

Trampoliny cieszą się sporym powodzeniem od miesięcy,
choć – teoretycznie – park nie został jeszcze otwarty

Nie obie cu je my „zło tych gór”.
W trak cie pierw szej wi zy ty ba da -
my pa cjen ta, oce nia my sto pień za -
awan so wa nia scho rze nia oraz
uczci wie okre śla my, czy je ste śmy
w sta nie po móc. Do ka żde go przy -
pad ku pod cho dzi my in dy wi du al -
nie. Pa cjent w trak cie re ha bi li ta cji
pro wa dzo ny jest przez ze spół te -
ra peu tów i le ka rza or to pe dę, dla -
te go na sza pra ca jest bez piecz na.

Na naj no wo cze śniej szym apa -
ra cie USG na bie żą co mo że my
śle dzić po stę py le cze nia. Sto su je -
my uzna ne me to dy te ra pii ma nu -
al nej wy ko rzy sty wa ne na ca łym
świe cie. Nie ko rzy sta my z me tod
nie zba da nych ani żad nych spe cy -
fi ków gwa ran tu ją cych na tych mia -
sto we cu dow ne ule cze nie.

Le czy my oso by w ka żdym wie -
ku.

Naj lep sze efek ty uzy sku je my
w przy pad ku:

• rehabilitacji kolan i stawów
biodrowych również
u seniorów,

• leczeniu bólu kręgosłupa
i pleców,

• dyskopatii, rwy kulszowej,
• cieśni nadgarstka,
• zespołu bolesnego barku,
• rehabilitacji pooperacyjnej

kręgosłupa i stawów.

Konsultacje fizjoterapeutyczne
13–20 maja

Konsultacje ortopedy 18 maja
Obo wią zu je te le fo nicz na re je -

stra cja wi zyt. Licz ba miejsc ogra -
ni czo na.

Mokotów ul.Różana 51
tel. 22 498 18 55

Bemowo ul.Tkaczy 13
tel. 22 666 05 77

www.fizjomedpoland.pl
www.facebook/fizjomedpoland

Poszukujesz rehabilitacji?
Cierpisz na bóle pleców?
� Rehabilitacja to proces powrotu do sprawności,
do życia bez bólu. Od 19 lat istnienia naszej firmy Fizjo
Med Poland opieramy ją na wartościach takich jak
uczciwość, kompetencja i bezpieczeństwo. Cieszymy się
bardzo dobrą opinią i zaufaniem naszych pacjentów,
którzy wracają do nas i polecają nas swoim znajomym.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Sła bo oświe tlo ne przej ścia
przez jezd nie mo gą przy czy niać
się do groź nych wy pad ków,
zwłasz cza w okre sie je sien no -zi -
mo wym. Aby po pra wić bez pie -
czeń stwo na uli cach, Za rząd Dróg
Miej skich suk ce syw nie do świe tla
ko lej ne miej sca lam pa mi me ta lo -
ha lo gen ko wy mi, da ją cy mi wy jąt -
ko wo moc ne świa tło. Oświe tle nie
te go ty pu za mon to wa no wła śnie
na uli cy Przy Ago rze, na przej ściu
dla pie szych obok przy stan ku au -
to bu so we go „Wrze cio no”
przed pa wi lo nem Ago ra.

(dg)

Migawka z okolicy

Rzucili trochę światła na Wrzeciono
� Kolejne przejście dla pieszych w dzielnicy zyskało nowe, mocne oświetlenie.

A wia do mo, że naj lep szym spo -
so bem na od re ago wa nie stre su, ru -
ty ny czy nu dy jest za ba wa. I zwie -
rzę ta też po tra fią i lu bią się ba wić.
W swo jej kre atyw no ści w ni czym
nie ustę pu ją lu dziom, ba, wie lu
aspek tach znacz nie ich prze ra sta ją.
Po tra fią się ba wić wszyst kim, a ta -
kie, daj my na to, wy cią ga nie ni tek
ze swe trów, to cze nie pla sti ko wych
mied nic czy de kon struk cja kar to -
no wych ru rek, po tra fi zaj mo wać je
go dzi na mi. A zmę czo ne lu bią za -
snąć przy tu la jąc ma skot kę.

War szaw skie ZOO pro wa dzi
wła śnie ak cję zbie ra nia za ba wek
dla swo ich pod opiecz nych. Swo je

pre zen ty dla małp człe ko kształt -
nych i dra pie żni ków mo żna zo sta -
wiać przy wej ściach do ogro du
zoo lo gicz ne go w spe cjal nych ko -
szach. A jak się już jest pod ZOO,
to cze mu nie zaj rzeć do środ ka?

Co jest po trzeb ne? Pra cow ni cy
ogro du spo rzą dzi li li stę rze czy, ja -
kie spra wią fraj dę zwie rza kom:
1. piłki – całe, czyste, wszelkie

typy i rozmiary
2. pojemniki plastikowe pow.

5 litrów po rzeczach
spożywczych lub nie
toksycznych płynach 

3. koce – uprane, mogą być
lekko podarte czy odbarwione

4. kartonowe tuby po ręcznikach
5. prześcieradła, poszewki na

poduszki i kołdry – uprane,
mogą być lekko podarte lub
przetarte

6. węże ogrodowe lub strażackie
– czyste, mogą być delikatnie
dziurawe…

7. kosze wiklinowe bez
elementów metalowych

8. ubrania bawełniane – uprane,
bez suwaków, guzików itp.

9. plastikowe wanienki dziecięce,
miednice itp. – czyste

10. chrupki śniadaniowe
– w terminie przydatności
do spożycia

11. suszone owoce – bez śladów
zepsucia

12. torebki damskie 
13. różne przytulanki – uprane

Zwie rzę ta cze ka ją!
(red)

Podziel się zabawką z… szympansem
� Zamknięci przez osiem godzin w pracy potrzebujemy jakiejś rozrywki, żeby nie zwariować. Więc co muszą czuć
zwierzęta w ZOO, które większość – jeśli nie całe – życia spędzają w tym samym otoczeniu?

źródło: W
arszaw

skie ZO
O

/ Facebook

Dla cze go war to mieć peł no -
moc ni ka? Me ce nas nie bę dzie
prze ra żo ny py ta nia mi są du, rze -
czo wo przed sta wi Pań stwa sta no -
wi sko w spra wie czy wresz cie bez
emo cji za da świad kom wła ści we
py ta nia. My śli cie Pań stwo, że
kosz tu je to ma ją tek, są bo wiem
praw ni cy, któ rym za za ję cie się
naj prost szą spra wą trze ba pła cić

po kil ka na ście czy na wet kil ka -
dzie siąt ty się cy zło tych. Wca le nie
mu si tak być! Dla cze go klient nie
mógł by do raź nie ko rzy stać z po -
mo cy rad cy praw ne go, pła cąc mu
za obec ność na kon kret nej roz -
pra wie? Ta ką pro po zy cję, obej -
mu ją cą po moc są do wą, przy go to -
wa ła Kan ce la ria Lex Na wi ga tor.
Nie in we stu jąc astro no micz nych

pie nię dzy, już za kil ka set zło tych
mo gą Pań stwo spać spo koj nie, nie
mar twiąc się jak prze bie gnie pla -
no wa na wi zy ta w są dzie. Wy star -
czy za dzwo nić, umó wić się
na kon sul ta cję i po dać pla no wa ny
ter min roz pra wy. Dzię ki obec no -
ści me ce na sa z Lex Na wi ga tor,
mo gą być Pań stwo pew ni, że w są -
dzie wy pad ną pro fe sjo nal nie, bę -
dą w peł ni bez piecz ni i po pro stu
sa mi so bie nie za szko dzą z po wo -
du nie zna jo mo ści pro ce dur.

Kon sul ta cje z praw ni kiem naj -
le piej roz po cząć znacz nie wcze -
śniej, za nim doj dzie do roz pra wy
są do wej – je śli np. urząd skar bo -
wy czy ZUS wzy wa nas do za pła -
ty za le głych po dat ków, bank wy -
sy ła fir mę win dy ka cyj ną al bo
wie rzy ciel sprze da je nasz dług.

Kan ce la ria Lex Na wi ga tor
www.le xna wi ga tor.pl

tel. 511–525–050

Nie idź sam na rozprawę!

Pomoc sądowa dla każdego
� Co robić, gdy dostajemy list z wezwaniem na rozprawę? Można oczywiście
samodzielnie stawić się przed sądem i próbować walczyć o swoje na własną rękę.
Warto jednak mieć świadomość ryzyka, z jakim się to wiąże – zwłaszcza jeśli drugą
stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny. Czy stać nas na starcie z kimś, dla
kogo prawo i reguły procesowe to dzień powszedni? Szczególnie jeśli od wyniku
rozprawy zależy nasza przyszłość.
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We wrze śniu ubie głe go ro ku
mi nę ło dzie sięć lat Jaz zu w Pod -
zie miach Ka me dul skich. W pew -
nym sen sie to ja kiś znak cza su,
spe cy ficz ne i zna czą ce si gnum
tem po ris – po wrót jaz zu do ko -
rze ni. Wszak pio nier ski okres jaz -
zu w Pol sce na zy wa ny by wa „epo -
ką ka ta kum bo wą”. A pod zie mia
ka me dul skie wy bit nie się z ta kim
ka ta kum bo wym jaz zem ry mu ją.

Na po mysł, by w pod zie miach
or ga ni zo wać kon cer ty, wpa dli
Wan da Gór ska – ów cze sna na -
czel nik wy dzia łu kul tu ry urzę du
dziel ni cy Bie la ny oraz jej pod -

wład ny, a dziś dy rek tor Bie lań -
skie go Ośrod ka Kul tu ry – Ja ro -
sław Bo bin. Im pre zę do fi nan so -
wał urząd dziel ni cy, przy chyl nie
przy jął jazz ma nów pro boszcz pa -
ra fii na De waj tis ks. Droz do wicz
i we wrze śniu 2006 w Pod zie -
miach Ka me dul skich od był się
pierw szy kon cert. Wy stą pi ło su -
per duo – To masz Szu kal ski i Ar -
tur Dut kie wicz.

Od tam tej po ry jazz w pod zie -
miach stał się jed nym z naj wa -
żniej szych sta łych punk tów
na ma pie kul tu ral nej Bie lan, ale
i War sza wy w ogó le. Gra ły tu naj -

więk sze gwiaz dy ro dzi me go jaz zu:
Zbi gniew Na my słow ski, Woj ciech
Ka ro lak, Jan Pta szyn Wró blew ski,
Ja nusz Mu niak, An drzej Ja go -
dziń ski, Aga Za ry an, Krzysz tof
Ście rań ski, Sta ni sław Soy ka, Jor -
gos Sko lias, Ja ro sław Śmie ta na,
Gra ży na Au gu ścik, Hen ryk Miś -
kie wicz. I wie lu in nych.

Zna ją ca się na do brej mu zy ce
pu blicz ność wa li drzwia mi i okna -
mi. A że licz ba miejsc jest ogra ni -
czo na, co bar dziej ob le ga ne kon -
cer ty trans mi to wa ne są na te le bi -
mie przed ko ścio łem al bo we -
wnątrz.

Na Bie la nach gosz czą ró żne
kie run ki mu zy ki jaz zo wej
– od tych naj bar dziej tra dy cyj nych
po twór cze eks pe ry men ty. Trwa
więc w pod zie miach coś na kształt
ca ło rocz ne go jaz zo we go fe sti wa lu.
At mos fe ra tych kon cer tów jest
nie po wta rzal na. Mu zy cy, jak sa mi
mó wią, czu ją się tu świet nie.
– Jest ka me ral nie, kli ma tycz nie,
na stro jo wo, mię dzy mu zy ka mi
i pu bli ką ro dzi się ja kaś więź, po -
ro zu mie nie. Aż ciar ki po ple cach
ła żą – mó wi Woj ciech Ka ro lak.
Wie lu ar ty stów, dzien ni ka rzy
i me lo ma nów pod kre śla, że nie

ma ta kie go dru gie go miej sca
w Pol sce. I wciąż ży je jaz zem. Nie -
daw no z re we la cyj nym kon cer tem
go ścił tu po raz ko lej ny Zbi gniew

Na my słow ski, a już 22 ma ja wy stą -
pi Mi cha el „Pat ches” Ste wart
– no wo or le ań ski trę bacz, któ ry
na gry wał m.in. z Qu in cym Jo ne -
sem, Alem Jar re au, czy Earth,
Wind & Fi re. To wa rzy szyć mu bę -
dą pol scy mu zy cy na cze le ze zna -
ko mi tym sak so fo ni stą Hen ry kiem
Miś kie wi czem. Za po wia da się ko -
lej ne wiel kie jaz zo we wy da rze nie
w bie lań skich „ka ta kum bach”.

(wk)

Najbardziej klimatyczne miejsce dla jazzu w Warszawie
� Koncerty jazzowe w Podziemiach Kamedulskich organizowane są już od ponad dekady. I muzycy, i widzowie są zgodni – bardziej
klimatycznego miejsca dla jazzu nie ma w Warszawie, a może i w całej Polsce.

Znająca
się na dobrej muzyce
publiczność wali
drzwiami i oknami. A że
liczba miejsc jest
ograniczona, co bardziej
oblegane koncerty
transmitowane są
na telebimie
przed kościołem albo
wewnątrz.

Zbigniew Namysłowski lubi tu wracać Mi cha el „Pat ches” Ste wart

źródło: http://w
w

w.bielany.w
aw.pl/

źródło: m
ateriały prom

ocyjne
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Od pu sto wa tra dy cja zwią za na
jest, ja kże by ina czej, z klasz to -
rem Ka me du łów ufun do wa nym
w 1639 ro ku przez kró la Wła dy -
sła wa IV. Wła śnie klasz tor u Ka -
me du łów stał się w nie dłu gim cza -
sie ulu bio nym miej scem świę to -
wa nia Zie lo nych Świą tek przez
dwór kró lew ski. Do klasz to ru
przy by wał mo nar cha wraz z ca łym
dwo rem na mo dli twę, mszę,
ucztę, po lo wa nie i dwu dnio wą za -
ba wę z atrak cja mi. Tyl ko z tej je -
dy nej oka zji świę ta ze sła nia Du -
cha Św. do klasz to ru mia ły wstęp
ko bie ty. We dług kro nik ka me dul -

skich zwy czaj od pu stów i świę to -
wa nia w Bie la nach da tu je się
od 1673 ro ku.

Za kró la Sa sa
Z cza sem w od pu stach bie lań -

skich za czę li uczest ni czyć nie tyl -
ko mo żni, ale ta kże lud. Uro czy -
sto ści gro ma dzi ły wie lo ty sięcz ne
tłu my. Za cza sów sa skich od pu sty
sta ły się jesz cze bar dziej oka za łe.
Za mie ni ły się w coś na kształt lu -
do wych fe sty nów z po ka za mi fa -
jer wer ków, wy stę pa mi te atrów,
wy szyn kiem, tar giem i tań ca mi
przy skocz nej mu zy ce. W oko li -

cach klasz to ru wy ra sta ły kra my,
sce ny, szyn ki piw ne. Tra dy cja
trwa ła i póź niej. Sta ni sław Au gust
Po nia tow ski po noć uwiel biał od -
pu sto we uro czy sto ści na Bie la -
nach. A wraz z nim po dą ża ła tu
ca ła War sza wa. Wiel cy pa no wie
przy by wa li we wspa nia łych ka re -
tach, a lud w od święt nych stro -
jach.

Ka ru ze la, ka ru ze la
W XIX wie ku Zie lo ne Świąt ki,

tak jak i wcze śniej, by ły oka zją
do za baw lu do wych. W ruch pusz -
cza no ka ru ze le, a tłu my po na bo -
żeń stwie ru sza ły na ma jów kę. Od -
pu sto we wy pra wy na Bie la ny za -
czy na ły się w świą tecz ną nie dzie -
lę, trwa ły w po nie dzia łek, a zda -
rza ło się, że i we wto rek. W 1885
ro ku, we dle za pi sków Fran cisz ka
Ga liń skie go, w cią gu trzech dni
świąt stat ki prze wio zły na Bie la -
ny 30 tys. osób. W oko licz nych

karcz mach i za ara nżo wa nych na -
pręd ce szyn kach za bra kło pi wa…

Z cza sem licz ba chęt nych nie co
ma la ła. W 1901 ro ku w Zie lo ne
Świąt ki przy by ło na bie lań ski od -
pust „tyl ko” 12 tys. osób. Wy da no
na wet za rzą dze nie, by za my kać
bra my do mów ma so wo opusz cza -
nych przez wy je żdża ją cych na ma -
jo we świę to lu dzi. Do cho dzi ło bo -
wiem do licz nych kra dzie ży. Od -
pust co raz mniej miał wspól ne go
z re li gij nym świę tem, a sta wał się
oka zją do hucz nej za ba wy i tań -
ców. By ły huś taw ki, ka ru ze le,
o któ rych śpie wa ła póź niej Ma ria
Ko terb ska, ka ta ry nia rze, sto iska
z wik tu ała mi, wy szynk, sło wem
wszyst ko, cze go po trze ba by ło
na lu do wy fe styn.

Tra dy cja dzi siaj
Ta kże i dziś zie lo no świąt ko wy

od pust jest na Bie la nach ob cho -
dzo ny szcze gól nie uro czy ście.

W koń cu tra dy cja zo bo wią zu je.
W tym ro ku, w świą tecz ną nie -
dzie lę 15 ma ja za cznie się pro ce -
sją znad Wi sły, gdzie tra twą z ar -
chi ka te dry św. Ja na Chrzci cie la
przy pły nie ob raz św. Bru no
z Kwer fur tu.

Po prze nie sie niu ob ra zu do ko -
ścio ła roz pocz nie się msza. Opra -
wę mu zycz ną za pew ni or kie stra
dę ta. Po mszy spek takl te atral ny
dla dzie ci „Opo wie ści sta re go
kre den su”, a zna ni ak to rzy przed -
sta wią „Pa na Wo ło dy jow skie go”.
Bę dzie kier masz rę ko dzie ła no -
wo cze sne go i lu do we go oraz
swoj skie go ja dła, a ta kże warsz ta -
ty pla stycz ne dla dzie ci. Do tań ca
za gra zna ny fol ko wy ze spół „Dre -
wut nia”, bę dzie też grill i tra dy -
cyj ne od pu sto we sło dy cze. Czy li
pra wie jak daw niej – coś dla du -
cha i cia ła.

Do brze, że tra dy cja nie gi nie.
(wk)

Historia i teraźniejszość

Odpust na Bielanach. Kiedyś spieszyła tu cała Warszawa
� Odpusty na Zesłanie Ducha Świętego, czyli tak zwane Zielone Świątki w Lesie Bielańskim, to tradycja tak stara jak same Bielany, sięgająca królów
Władysława IV i Jana Kazimierza. W przeszłości był to największy odpust Warszawy. Tegoroczny odbędzie się już 15 maja. A jak bywało kiedyś?





reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

·ZADŁUŻONE MIESZKANIE? GROZI EKSMISJA
– LICYTACJA KOMORNICZA? POMOGĘ TEL.
500-205-923

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 218 m2, 3 pokoje, 2 łazienki,
garaż, pow. użytkowej 183, rok budowy 1984,
dobra lokalizacja blisko stacji SKM, KM,
autobusy, sklepy, szkoły, przychodnia, szpital,
dom do lekkiego remontu, gorąco polecam. Tel.
508 – 771-603

BIURO DO WYNAJĘCIA
·50 metrów kwadratowych na parterze – dwa
pokoje z zapleczem, miejsce parkingowe. Kontakt:
22 663-87-52 w godz. 11-16, e-mail:
biuro@amos.waw.pl

INNE DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę umeblowane pomieszczenie
fryzjerskie w Łomiankach. 604-268-217

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·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
·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

DOM I OGRÓD

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

·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Elektryk 24h, tel. 721-473-080

Elektryk 506-506-006

·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
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na Komunię – 577-990-316
·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 tel.
668-682-328

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, tel.
505-349-469
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DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensje
w gotówce 506 – 158-658
·Pomocnik elektromontera z rocznym
doświadczeniem tel. 721 – 473-080

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

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

·ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY RYNGRAFY
BIBELOTY 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

·Skupujemy auta osobowe na złom. Tel.
530-992-006

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Nie zwy kle bo ga ta kuch nia in -
dyj ska jest słusz nie uzna wa na
za jed ną z naj lep szych na świe cie
i od lat pod bi ja ser ca i żo łąd ki
Eu ro pej czy ków, w tym Po la ków.
Ta kże w War sza wie i na Bie la -
nach. Ist nie ją ca od sze ściu lat bie -
lań ska re stau ra cja Cur ry Ho use,
miesz czą ca się w nie zbyt cie ka -
wym z ze wnątrz bla sza ku, sta ła
się już kul to wym miej scem na ga -
stro no micz nej ma pie War sza wy,
a jej wła ści cie le nie daw no otwo -
rzy li w Śród mie ściu ko lej ny lo kal.
Uno szą ce się nad skrzy żo wa niem
Że rom skie go z al. Rey mon ta fan -
ta stycz ne za pa chy spra wi ły, że

Cur ry Ho use po pro stu mu siał
być ko lej nym punk tem w na szej
ku li nar nej pod ró ży po dziel ni cy.

Tak jak da nia kuch ni in dyj skiej
czę sto wy glą da ją nie cie ka wie, ale
kry ją nie zwy kły smak, tak Cur ry
Ho use we wnątrz wy glą da zu peł -
nie ina czej, niż z da le ka. Przy tul -
ne, nie wiel kie wnę trze ozdo bio ne
fi gu ra mi hin du istycz nych bo gów
nie po zo sta wia złu dzeń, że je ste -
śmy w kli ma cie in dyj skim. Po dob -
nie jak uśmiech nię ta ob słu ga mó -
wią ca z cha rak te ry stycz nym ak -
cen tem i me nu peł ne po traw ze
sło wa mi „tan do ori”, „pa ne er”,
„pa lak” i „na an” w na zwie. Nie -

któ re z po traw ozna czo ne są do -
dat ko wo list ka mi (da nia we ge ta -
riań skie) lub pa prycz ka mi, zwia -
stu ją cy mi – co ka żdy fan kuch ni
in dyj skiej wie – pie kło w gę bie.

Do te stów wy bra li śmy kur cza ki
– jed ne go pro sto z Ma dra su, dru -
gie go w ma śle – oraz ka wał ki se ra
z pie ca (pa ne er tik ka), na an
z czosn kiem i ryż pu lao, a do pi cia

man go las si. Smak po traw i na po -
jów mo żna okre ślić ja ko per fek -
cyj ny. Ku charz nie ża łu je przy -
praw, a smak jest fan ta stycz ny
i sil ny: słod ki ryż jest na praw dę
słod ki, a ma sa la na praw dę pi kant -
na. Kur czak w ma śle, we dług me -
nu „słod ki”, jest ostry. Kur czak
Ma dras, ozna czo ny jed ną skrom -
ną pa prycz ką – bar dzo ostry. Dla
mi ło śni ków pie kiel ne go chi li re -
stau ra cja ma w za na drzu vin da loo
z kur cza ka, na le żą ce do naj -
ostrzej szych po traw na świe cie.

Wy ko rzy stu ją ca mnó stwo przy -
praw kuch nia in dyj ska na le ży nie -
ste ty do jed nych z naj dro ższych.
Na wi zy tę w Cur ry Ho use war to
przy go to wać po 50 zł na ka żdą
oso bę. W po rów na niu z in ny mi re -
stau ra cja mi na Bie la nach ce ny są
wy so kie, ale por cje du że. War to.

(dg)

Kuchnia bogów. Oceniamy Curry House
� Za sprawą niewielkiej restauracji Bielany mają jedyne w mieście pachnące skrzyżowanie. Na rogu Żeromskiego
i al. Reymonta stale unosi się intensywny zapach curry.

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



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

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!

Pod czas 13. war szaw skiej No cy
Mu ze ów mu zea bę dą zde cy do wa -
ną mniej szo ścią in sty tu cji, któ re
otwo rzą swo je drzwi przed ty sią -
ca mi zwie dza ją cych. Na te re nie
Bie lan bę dzie my mo gli zwie dzać
pięć miejsc: bi blio te kę, szko łę,
hu tę, au tor ską ga le rię i pra cow nię
pro jek to wą.

Zde cy do wa nie naj cie kaw szą
ofer tę przy go to wa ła nie spo dzie -
wa nie Hu ta Ar ce lor Mit tal, któ ra
za pra sza do zwie dza nia Sta no wi -
ska Do wo dze nia Obro ny Cy wil -
nej. To schron pod biu row cem
z koń ca lat 50., za cho wa ny do dziś
w nie na ru szo nym sta nie łącz nie
z wy po sa że niem. Oka zję do je go

zo ba cze nia bę dzie mieć nie ste ty
tyl ko 80 szczę śliw ców, któ rzy zdą -
ży li za re zer wo wać miej sce.

Przy Ma gie ra 30/1 atrak cje dla
dzie ci przy go to wa ła Pra cow nia Fil -
mu i Ani ma cji Mar ce li ny Jar nusz -
kie wicz. O 18:00,20:30 i 23:00 od -
bę dą się tam warsz ta ty dla naj -
młod szych, do ty czą ce pro jek to wa -
nia obiek tów ma łej ar chi tek tu ry.
Z ko lei w Ga le rii Au tor skiej Mar ka
Ko tar by przy Gwiaź dzi stej 15A/406
od 19:00 do 1:00 bę dzie mo żna
oglą dać wy sta wę rzeź by, ob ra zów
olej nych i akry lo wych, ry sun ków
i po roz ma wiać z ar ty sta mi.

Ho no ru bie lań skich szkół
po raz ko lej ny bro ni ze spół li ceum

i gim na zjum im. gen. Sta ni sła wa
Macz ka przy Gwiaź dzi stej 35.
W pro gra mie w godz. 18:00–0:00
m.in. czy ta nie wspo mnień ge ne ra -
ła i je go żoł nie rzy, warsz ta ty pla -
stycz ne i klub gier.

Ostat nim miej scem na dziel ni -
co wej ma pie No cy Mu ze ów jest
bi blio te ka przy Du ra cza 19, któ ra
wy star tu je z pro gra mem już
o 14:00. Od bę dą się tam m.in.
warsz ta ty z ro bo ty ki, warsz ta ty
z eks pe ry men tów, kon kur sy z na -
gro da mi i qu iz wie dzy o fil mie.
Póź niej, mię dzy 20:00 a 22:30
„Gwiezd ne Ki no Ple ne ro we”
w są sied nim par ku Her ber ta.

(dg)

Noc Muzeów na Bielanach
� 14 maja największe atrakcje czekają oczywiście w Śródmieściu, ale Noc Muzeów
można spędzić także w bliższej okolicy. Gdzie?




