
Przypomnijmy. Zapowiadało się
na to, że na Młocinach powstanie
największy Lidl w Europie – sklep
o powierzchni ponad 2 tys. m2,
parking dla 150 samochodów,
a prócz tego drogi dojazdowe
i rampy do rozładunku. Przeciwko
inwestycji protestowali okoliczni
mieszkańcy argumentując sprze-
ciw hałasem, problemami komu-
nikacyjnymi, spadkiem wartości
posesji, a także planowaną wycin-
ką drzew na chronionym terenie

Skarpy Warszawskiej. Mieszkańcy
skarżyli się, że konsultacje spo-
łeczne były właściwie tylko teore-
tyczne, bo zorganizowano je
w okresie przedświątecznym,
pod sprzeciwem podpisało się
około 200 osób, do władz stolicy
interpelowali też młocińscy radni.

Póki co Lidl nie ma zgody
na budowę tak wielkiego sklepu.
Według projektu planu zagospo-
darowania – niezgodnego zresztą
ze studium uwarunkowań – możli-

wa byłaby w tym miejscu budowa
sklepu prawie połowę mniejszego.
Konieczne było więc uaktualnie-
nie zapisów mających związek
z wydanymi w międzyczasie po-
zwoleniami na budowę i decyzja-
mi o warunkach zabudowy. Aby
budowa Lidla była w ogóle możli-
wa, konieczne byłoby wystąpienie
o odlesienie terenów. – Inwestor
posiada decyzję wydaną w 2012
roku zezwalającą na budowę bu-
dynku handlowo-usługowego, sta-

cji transformatorowej, układu
drogowego łączącego działkę bu-
dowlaną z ul. Farysa i ul. Pułkową.
Budynek, który może powstać
może mieć maksymalną po-
wierzchnię zabudowy 1580 m2

– mówi rzeczniczka urzędu dziel-
nicy Bielany Małgorzata Kink.

Tak czy owak do urzędu wnio-
sek o pozwolenie na budowę
do dziś nie wpłynął. – Gdyby
wpłynął, to w kwestii powierzchni,
rozwiązań komunikacyjnych,

a przede wszystkim wycinki drzew
na pewno nie ustąpimy – zapowia-

da zastępca burmistrza Bielan
Grzegorz Pietruczuk. Wygląda
jednak na to, że póki co miesz-
kańcy okolic Farysa mogą spać
spokojnie. Od planu budowy skle-
pu odstąpił bowiem – przynaj-
mniej na razie – sam Lidl. – Aktu-
alnie nie mamy planów dotyczą-
cych budowy sklepu Lidl
przy ul. Farysa – mówi rzeczniczka
Lidl Polska Aneta Biskup.

(wk)
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Mieszkańcy
skarżyli się, że konsultacje
społeczne były właściwie
tylko teoretyczne, bo
zorganizowano je
w okresie
przedświątecznym,
pod sprzeciwem
podpisało się około 200
osób, do władz stolicy
interpelowali też
młocińscy radni.

Losy Lidla na Młocinach przesądzone?
� Na willowym osiedlu przy Pułkowej i Farysa miał powstać największy Lidl w Europie. Przeciwko tej inwestycji protestowali zarówno mieszkańcy,
jak i władze dzielnicy, pełne obaw co do ingerencji inwestycji w środowisko naturalne.
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Rzecz się miała w środę rano.
Na bielański komisariat zadzwo-
nił mężczyzna, który zażądał roz-
wiązania osobistego problemu,
w przeciwnym razie zdetonuje
bombę na jednej ze stacji metra.
Policjanci błyskawicznie zareago-
wali – po pierwsze rozpoczęli
ustalanie, kim jest niedoszły (jesz-
cze) terrorysta a po drugie – któ-
ra ze stacji może być zagrożona.
Na szczęście szybko się okazało,
że alarm jest fałszywy, a jego
sprawcą jest 39-latek, którego za-
trzymano.

Za fałszywy alarm grozi mu
do ośmiu lat więzienia. A co było
ową palącą potrzebą?

Cóż – nie mógł się dostać do
metra, bo nie działała mu karta
miejska…

TW Fulik
na podstawie informacji policji

W metrze wybuchnie bomba
� Brzmi groźnie, prawda? A właśnie z żądaniem
załatwienia sprawy niecierpiącej zwłoki zadzwonił
na policję 39-latek na Bielanach…

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Tramwaje kursowały Mary-
moncką już w latach 30. ubiegłe-
go wieku, zaś w obecnym kształ-
cie linia istnieje od roku 1953.
Budowano ją w czasach, kiedy ko-
munikacja miejska wyglądała zu-
pełnie inaczej, nie stawiano
na transport szynowy i nikt nie
spodziewał się, że na północ
od Bielan wyrośnie jeszcze ol-
brzymi Tarchomin. Dziś więk-

szość tramwajów jadących Mary-
moncką to „siedemnastki”, dowo-
żące mieszkańców tego osiedla
do Śródmieścia, zaś funkcję lokal-
nego środka transportu na Biela-
nach powinny przejąć autobusy.
Kierując się tą logiką Tramwaje
Warszawskie wyremontowały li-
nię, nadając komunikacji szyno-
wej priorytet i przy okazji likwi-
dując przystanek „Las Bielański”

(inny, przy Twardowskiej, za-
mknięto dwa lata temu). Dzięki
temu czas przejazdu Marymonc-
ką skrócił się aż o 30%.

– Według naszych analiz przy-
stanki „Twardowska” i „Las Bie-
lański” były wykorzystywane
przez pasażerów rzadziej, niż in-
ne na tej trasie a jednocześnie
znajdowały się bardzo blisko sie-
bie – mówi Michał Powałka,

rzecznik Tramwajów Warszaw-
skich. – Średnia odległość pomię-
dzy przystankami na Marymonc-
kiej to wciąż ok. 450 metrów, co
jest wartością dużo niższą niż np.
na Tarchominie, gdzie rozmiesz-
czono je co ponad 650 metrów.
Dlatego ich rolę przejęły przy-
stanki autobusowe. W godzinach
szczytu autobusy kursują średnio
co około 5 minut. Warto podkre-
ślić, że niektóre linie autobusowe
zatrzymują na tych przystankach
na żądanie, właśnie z powodu ni-
skiej frekwencji.

Rozwiązanie nie podoba się przy-
zwyczajonym do starego rozwiąza-
nia mieszkańcom Wrzeciona, któ-
rzy poprosili o interwencję radnych.

– Przystanek „Las Bielański” był
w tym miejscu „od zawsze”, a jego
lokalizacja jest bardzo przydatna
dla mieszkańców – pisze Anna
Czarnecka, radna Bielan. – Został
zlikwidowany bez żadnych konsul-
tacji społecznych. 27 kwietnia po-
jawił się skrawek papieru z krótką
informacją o likwidacji. Taka for-
ma kontaktu Zarządu Transportu
Miejskiego z mieszkańcami wzbu-
dziła ogólne oburzenie wśród osób

na co dzień korzystających z tego
przystanku. W imieniu mieszkań-
ców Wrzeciona proszę o przywró-

cenie przystanku w możliwie naj-
krótszym terminie.

– Obecne rozmieszczenie przy-
stanków autobusowych i tramwa-
jowych na Marymonckiej stanowi
kompromis pomiędzy dążeniem
do zapewnienia jak najkrótszego
czasu podróży (rola tramwaju)
a większą dostępnością transpor-
tu publicznego (rola autobusu)
– odpowiada rzecznik Tramwajów
Warszawskich.

(dg)

Marymoncka z szybkim tramwajem. Wrzeciono protestuje
� Po remoncie tramwaje z Tarchomina i Młocin znacznie przyspieszyły. Mniejsza liczba przystanków nie podoba się pasażerom z Wrzeciona.

Według naszych
analiz przystanki
„Twardowska” i „Las
Bielański” były
wykorzystywane przez
pasażerów rzadziej, niż
inne na tej trasie
a jednocześnie
znajdowały się bardzo
blisko siebie – mówi
Michał Powałka, rzecznik
Tramwajów Warszawskich.

Na Szegedyńskiej 32-letnia
Martyna M. chciała zaopatrzyć
się w oliwę. Wiadomo jednak, że
oliwa to tłuszcz, tłuszcz to dla ko-
biety zło – jak więc rozwiązać ten
problem? Jak mówi przysłowie
– kradzione nie tuczy, więc…

Łupem kobiety padły trzy butel-
ki oliwy. Tyle, że kradzież widziały
kasjerka i kierowniczka sklepu.
Próbowały interweniować, ale zło-
dziejka ugryzła jedną z nich w nad-
garstek i uciekła. Ale na jej trop

szybko wpadli wezwani na miejsce
policjanci, którzy zatrzymali kobie-
tę i przewieźli ją na komendę.

Gdy wytrzeźwiała (po zatrzy-
maniu alkomat wykazał ponad
promil alkoholu w wydychanym
powietrzu) postawiono jej zarzut
kradzieży rozbójniczej, czyli
z użyciem przemocy. Ponadto za-
stosowano wobec niej policyjny
dozór.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Bójka w sklepie
na Szegedyńskiej
� Desperacja przyłapanych na kradzieży bywa wielka.
Na Bielanach zaczęło się od kradzieży oliwy, skończyło
na groźbie dziesięciu lat więzienia.
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Jak wiadomo, okolice stanowiły
dobra królewskie. Au-
gust III przyjeżdżał tu na polowa-
nia; na Młocinach – ówczesnej
podwarszawskiej wsi – jego mini-
ster Henryk Brühl postawił sobie
pałac, który przetrwał do naszych
czasów. To na Marymoncie
Jan III Sobieski zbudował letnią
posiadłość dla Marysieńki (a w za-
sadzie to od posiadłości wzięła się
nazwa osiedla: „Góra Marii” to
po francusku „Marie Mont”),
wreszcie to tu właśnie powstały
stawy marymonckie i ogrody roz-
rywki, włączone w XX wieku
do parku Kaskada. Wcześniej jed-
nak terenem gospodarował gene-
rał Józef Rautenstrauch, który nie
tylko wytyczył alejki parkowe, ale
też wybudował dwór, w którym
ulokował gospodę o nazwie
„Na Cztery Fajerki”. Pod ko-
niec XIX wieku park stał się jed-
nym z najliczniej odwiedzanych

miejsc wypoczynkowych. Dlacze-
go jednak wspominamy o Kaska-

dzie, która mieści się na Żolibo-
rzu? Ano właśnie dlatego, że Sta-
wy Kellera wcześniej były częścią
tego parku, a wspomniana gospo-

da ulokowana była właśnie na te-
renie obecnych Bielan. W 1908
roku grunty trafiły w ręce Emila
Kellera, który założył tu farbiar-
nię, przejętą dwadzieścia kilka lat
później przez Stefana Norblina.
Ten fabrykę przebudował na willę,
otoczoną parkiem, którego atrak-
cją pozostawała naturalna kaska-
da wodna na Rudawce.

Podczas wojny działała tu ole-
jarnia, zdobyta przez powstań-
ców 1 września 1944 roku. Stąd

pochodził olej rzepakowy, rozda-
wany warszawiakom przez kolej-
ne dwa tygodnie. Później Mary-
mont został odbity przez Niem-
ców – podczas pacyfikacji dzielni-
cy mieszkańcy byli rozstrzeliwani
a drewniane domy palone.
Po wojnie planowano powstanie
tu Północnego Parku Kultury,
jednak plany zarzucono a park
wrócił na mapę w latach 80. ubie-
głego stulecia. Mieszkańcy nazy-
wali go „bajorkiem” albo „sta-

wem”, a podczas budowy Trasy
AK całkowicie odcięto go
od „macierzy”, jaką był park Ka-
skada właśnie. Długo był bezi-
mienny, obecną nazwę nadano
mu w 2010 roku a dwa lata póź-
niej odsłonięto kamień pamiątko-
wy w miejscu, gdzie znajdowała
się willa Norblina.

Jeśli macie swoje wspomnienia
związane z tym miejscem – czeka-
my! Podzielcie się nimi z innymi.

(wt)

Stawy Kellera – ciekawa historia małego parku
� Park, który obecnie ma prawie 2,5 hektara powierzchni, jest pozostałością po królewskim zwierzyńcu. Dziś to tylko dwa stawy, kiedyś było ich
dużo więcej…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Podczas
wojny działała tu
olejarnia, zdobyta przez
powstańców
1 września 1944 roku. Stąd
pochodził olej
rzepakowy, rozdawany
warszawiakom przez
kolejne dwa tygodnie.
Później Marymont został
odbity przez Niemców
– podczas pacyfikacji
dzielnicy mieszkańcy byli
rozstrzeliwani
a drewniane domy
palone.
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Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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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

Bie la ny mo gą być dziel ni cą pe -
ry fe ryj ną, ale nikt nie na zwie ich
„sy pial nią”. Ta kie atrak cje, jak
Las Bie lań ski czy Kę pa Po toc ka
od daw na przy cią ga ły ty sią ce war -
sza wia ków, a te raz do łą czył
do nich park tram po lin, zbu do wa -
ny na te re nie Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go. Na wczo raj -
szym otwar ciu sta wi ły się praw -
dzi we tłu my.

– Przy je cha ły do nas oso by na -
wet z Waw ra i mia łem wąt pli wo -
ści, czy wszy scy się zmiesz czą
– mó wi wi ce bur mistrz Grze gorz
Pie tru czuk.

Du żo za ba wek, ła wek, zie le ni,
świet ny do jazd tram wa jem, skle py

i ca ła in fra struk tu ra w po bli żu.
Czy żby strzał w dzie siąt kę? Chy ba
tak. Dla te go jesz cze w tym ro ku
Urząd Dziel ni cy za mie rza roz bu -

do wać park tram po lin o ko lej ną
część.

(dg)

Park trampolin – strzał w dziesiątkę?
� Działał od miesięcy, ale dopiero teraz został oficjalnie otwarty. Na otwarcie placu
zabaw przy AWF przyjechało „pół Warszawy”.

Pik nik, któ ry ma już swo ją tra -
dy cję, roz pocz nie się o godz. 13.00
pa ra dą, któ ra przej dzie ul. Ka -
spro wi cza od sta cji me tra Sta re
Bie la ny. Ko ro wód do trze na te ren
przy sta cji me tra Sło do wiec, gdzie
uczest ni ków po wi ta Or kie stra Ka -
me ral na Fil har mo nii Na ro do wej.

Ca ła im pre za bę dzie sty li zo wa na
na la ta 50 i 60. Atrak cji bę dzie co
nie mia ra dla dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych. Jak co ro ku mo że my
spo dzie wać się szcze gól nie wie lu
nie spo dzia nek dla naj młod szych
– w Stre fie Ma lu cha cze kać na nich
bę dą, m.in.: ani ma cje, kon kur sy,
warsz ta ty ku li nar ne, ma lo wa nie

bu ziek i warsz ta ty pla stycz ne. Ale
bę dą ta kże stre fy zdro wia, edu ka cji
i wy jąt ko wo du ża stre fa spor tu,
w któ rej bę dą pre zen to wać się bie -
lań skie klu by. Nie za brak nie rów -
nież ty tu ło wych ka ru ze li.

O 18.30 roz pocz nie się Za ba wa
na De chach. Do tań ca przy gry wać
bę dzie zna ny ze spół jaz zo wy
– The War saw Di xi lan ders. Na to -
miast póź nym wie czo rem od bę dą
się dwa kon cer ty. Ma ri ka za gra
o godz. 20.00, a gwiaz da wie czo ru
– Kay ah o godz. 21.00. Im pre zę
za koń czy Si len ce Di sco – czy li
dys ko te ka w słu chaw kach.

(wk)

Witaj lato

Karuzela na Bielanach
� Pod takim hasłem powitamy niejako oficjalnie lato
na Bielanach. Już 4 czerwca przy stacji metra Słodowiec.

źródło: F
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz nej ro dzi ny o bo ga -
tych tra dy cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel skich ab -
sol went in sty tu tów pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj lep szych spe cja li -
stów w swo jej dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów, ale też sku tecz nie je wy eli mi no wać przez
na tu ral ne wzmoc nie nia sił obron nych i oczysz cza -
nie ka na łów ener ge tycz nych or ga ni zmu. Pod czas
pół go dzin ne go za bie gu ope ru je swą ener gią du cho -
wą wpły wa jąc na ca łe spek trum cho rób. Spraw dza
się przy cho ro bach we wnętrz nych, w tym no wo two -
rach, kło po tach ze sta wa mi i zmia nach reu ma tycz -
nych, le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa, cho ro by ko -
bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo żli we są też wi zy ty
do mo we czy w in nych wy bra nych przez pa cjen ta
miej scach.

ZZaappiissyy  ii iinnffoorrmmaaccjjee
3300--3311  mmaajj,,  11--44,,66--1100..0066  cczzeerrwwiieecc  
ww ggooddzz..  oodd 99  ddoo 1199  ppoodd nnuummeerraammii

tteell..:: 2222 667799––2222––4477,,  660055 332244 886655,,  660055 117777 000077..

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii::  wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

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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Ba ta lia o maszt na Cho mi czów -
ce to czy się od 2007 r., gdy zo sta ła
wy da na de cy zja ze zwa la ją ca
na bu do wę sta cji ba zo wej te le fo -
nii ko mór ko wej przy ul. Con ra da.
od te go cza su prze ciw ko bu do wie
masz tu pro te stu je bli sko 800
miesz kań ców blo ków zlo ka li zo -
wa nych przy tej uli cy. Po pie ra ich

Prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej
WSBM Cho mi czów ka Woj ciech
Przy byl ski.

– Przed sta wi cie le za rzą du dziel -
ni cy Bie la ny pod ję li trud ne ne go -
cja cje z ope ra to rem. W ich efek -
cie 12 kwiet nia zło żył on wnio sek
o wy co fa nie zgo dy na bu do wę
masz tu przy ul. Con ra da. Tym sa -
mym spor na kwe stia zo sta ła za -
mknię ta – mó wi rzecz nicz ka bie -
lań skie go ra tu sza Mał go rza ta Kink.

„Pro blem” masz tu na Cho mi -
czów ce znik nął, nie zmie ni ły się
na to miast kło po ty ty się cy miesz -
kań ców, któ rzy na Bie la nach ma -
ją kło po ty z za się giem sie ci ko -

mór ko wej. Trud no spo dzie wać się
szyb kiej po pra wy, sko ro pro ce du -
ra po szu ki wa nia od po wied niej lo -
ka li za cji dla masz tu i uzy ska nia
nie zbęd nych ze zwo leń ru sza
od no wa.

Oran ge nie ma wąt pli wo ści, że
sta cja w tej czę ści Bie lan mu si zo -
stać wy bu do wa na.

– Po mi mo po zy tyw nej dla nas
de cy zji są dów wszyst kich in stan cji
o mo żli wo ści po sta wie nia sta cji
nadaw czej w oko li cach uli cy Con -
ra da oraz po nie sie nia nie ma łych
kosz tów, przy chy li li śmy się
do proś by czę ści miesz kań ców
i zre zy gno wa li śmy z umiesz cze nia
w tym miej scu masz tu. Nie zmie -
nia to jed nak fak tu, że za sięg
w tym re gio nie zde cy do wa nie wy -
ma ga po pra wy, co sy gna li zu ją

nam miesz kań cy. Dla te go – z po -
mo cą władz dziel ni cy i przy jej
wspar ciu – bę dzie my szu ka li no -
we go roz wią za nia uwzględ nia ją -
ce go po trze by za rów no miesz kań -
ców jak i Oran ge Pol ska – pod -
kre śla Woj ciech Jab czyń ski,
rzecz nik pra so wy Oran ge.

Wła dze dziel ni cy za po wia da ją,
że wspól nie z WSBM Cho mi -
czów ka, bę dą szu kać naj lep szych
roz wią zań. – Mam świa do mość,
że dla wie lu miesz kań ców brak
mo żli wo ści za do wa la ją cej ko mu -
ni ka cji te le fo nicz nej jest bar dzo
ucią żli wy. Wie rzę, że szyb ko uda
się wy pra co wać sa tys fak cjo nu ją cą
wszyst kie stro ny lo ka li za cję – mó -
wi bur mistrz dziel ni cy Bie la ny To -
masz Men ci na.

AS

Masztu przy Conrada nie będzie.
Chomiczówka wciąż bez zasięgu
� Protesty mieszkańców przyniosły oczekiwany przez nich efekt. Orange nie postawi
stacji bazowej przy Conrada. Jeden problem zniknął, inny pozostał: zasięg telefonów
komórkowych w tej części dzielnicy jest i długo pozostanie nie najlepszy.

Batalia
o maszt
na Chomiczówce toczy
się od 2007 r., gdy została
wydana decyzja
zezwalająca na budowę
stacji bazowej telefonii
komórkowej
przy ul. Conrada.

źródło: A
rcelorM

ittal

Tra sa wy ciecz ki obej mu je sta low nię i wal cow nię, któ ra obec nie jest
jed ną z naj no wo cze śniej szych li nii wal cow ni czych w Eu ro pie. W jej bu -
do wę kon cern Ar ce lor Mit tal, naj więk szy na świe cie pro du cent sta li, za -
in we sto wał 85 mln eu ro. Mo der ni za cja i re struk tu ry za cja da ły Hu cie
War sza wa prze pust kę do XXI wie ku. Dzień otwar ty to wy jąt ko wa oka -
zja, by zo ba czyć na wła sne oczy, jak dzi siaj pro du ku je się stal.

Licz ba miejsc jest ogra ni czo na ze wzglę du na bez pie czeń stwo zwie -
dza ją cych. Uczest ni cy mu szą mieć ukoń czo ne 15 lat. Wstęp do hu ty tyl -
ko w dłu gich spodniach i peł nym obu wiu na pła skim ob ca sie. Wszy scy
zwie dza ją cy otrzy ma ją ka ski i strój ochron ny. Za pi sy od 6 czerw ca
na stro nie www.hu ta war sza wa za pra sza.com.

(wk)

Jak produkuje się stal?
Wycieczka po Hucie
� W sobotę 11 czerwca w hucie ArcelorMittal Warszawa
zostanie zorganizowany dzień otwarty dla
zwiedzających.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Są ta kie knajp ki, któ re ma ją to
„coś”, co spra wia, że chce się
do nich wra cać. Sta ją się czę sto
czymś wię cej niż po pro stu knajp -
ka mi – miej sca mi, gdzie uma wia ją
się lu dzie, spo ty ka ją nie tyl ko
po to, by coś zjeść, ale po pro stu
spę dzić czas. Sta cja Bie la ny nie
aspi ru je do te go, by stać się miej -
scem eks klu zyw nym, ale wła śnie
faj nym punk tem na nie zo bo wią -
zu ją ce spo tka nia, a przy tym przy -
ja znym dla wy su bli mo wa ne go na -
wet pod nie bie nia i… kie sze ni.

Sta cja Bie la ny są sia du je z Ka ru -
ze lem Bie lań skim. Kie dyś był tym
w lo ka lu sklep ro we ro wy. Po wstał
lo kal z po my słem – wi niar nia, bi -
stro po my śla ne ja ko od po wied nik
hisz pań skich ba rów ta pas. Mo że
nie co to po rów na nie na wy rost,
ale coś w tym kli ma cie tu jest.

Bar dzo po do ba mi się wy strój
Sta cji. Po my sło wa pro sto ta. Tro -
chę sta ro świec ko, tro chę no wo -
cze śnie, a czar no -bia łe fo to gra fie
War sza wy na bla tach sto li ków na -
praw dę ge nial ne. Nie daw no za wi -
sła na ścia nie ory gi nal na przed -
wo jen na ta bli ca z na zwą uli cy
Cheł mżyń skiej. I tak tu tra dy cja
prze pla ta się ze współ cze sno ścią.

Ale jak ma wiał świę tej pa mię ci
war szaw ski fi lo zof ka wiar nia ny
Franz Fi szer, nie ta lerz zdo bi da -
nie, ale da nie ta lerz. I pod tym
wzglę dem Sta cja da je ra dę. Co
mo gę z czy stym su mie niem po le -
cić? Na le śni ki. Bar dzo do bre, do -
mo we, ele ganc ko po da ne. Nie złe
są wło skie i hisz pań skie prze ką -
ski, choć bra ku je cza sem bar dziej
wy ra zi ste go sma ku. Nie mniej jed -
nak ri sot to bar dzo przy zwo ite,

nie złe grzan ki prze ła mu ją ce sma -
ki cie ka wy mi do dat ka mi, do bre,
choć zbyt ła god ne se ry z gril la.
Smacz ne są sa łat ki, zwłasz cza
har mo nij nie skom po no wa na
grec ka z du żym ka wał kiem se ra
fe ta, z nie pod ra bia ny mi zio ła mi
i hoj nie pod la na oli wą. Co
do zup, to jak dla mnie zbyt
udziw nio ne, ale kre my da ją się
zjeść.

Ta pas bar mo że to nie jest, ale
jak zwał, tak zwał, grunt, że mo -
żna nie źle zjeść, po sie dzieć, na pić
wi na i wyjść we so łym, ale nie go -
łym. Ce ny są bo wiem bar dzo
umiar ko wa ne, wła ści ciel prze sym -
pa tycz ny. Jest tu kli mat, jest nie -
zła kuch nia, po mysł. Nic tyl ko
wra cać.

Mo ja oce na: 4/6
Woj ciech Ka łu żyń ski

Kulinaria

Gdzie dobrze zjeść „na mieście”?
Oceniamy Stację Bielany
� Na Bielanach ciekawych pod względem kulinarnym miejsc jest coraz więcej.
Stacja Bielany bez wątpienia do nich należy.

Ka żdy, kto by wa w za byt ko wej
czę ści Bie lan i choć raz zaj rzał
do ka wiar ni w ka mie ni cy na ro gu
pl. Kon fe de ra cji i Płat ni czej, po -
wi nien ko ja rzyć jej wła ści cie la
Lau ren ta. Fran cuz pro wa dził Ca -
fe de la Po ste od stycz nia 2014 ro -
ku i to głów nie je go za słu gą by ła
na gła prze mia na pl. Kon fe de ra cji,
któ ry stał się jed nym z ulu bio nych
miejsc miesz kań ców dziel ni cy.
Wie le osób na zy wa ło Lau ren ta
„na szym Fran cu zem” al bo
po pro stu „Fran cu zem” i da rzy ła

du żą sym pa tią. Kil ka dni te mu
zmarł w wie ku za le d wie 40 lat.

– Z wiel kim smut kiem in for mu -
je my was o na głym odej ściu za ło -
ży cie la Ca fe de la Po ste – na pi sa -
li 13 ma ja na por ta lu spo łecz no -
ścio wym pra cow ni cy ka wiar ni.

Pra gnąc usza no wać pry wat ność
ro dzi ny zmar łe go nie po da je my
przy czy ny je go śmier ci. Współ -
pra cow ni cy Lau ren ta za po wia da -
ją, że ka wiar nia bę dzie dzia łać na -
dal.

(dg)

Lokalne osobowości

„Nasz Francuz” nie żyje
� Zmarł założyciel popularnej kawiarni na pl.
Konfederacji. Stare Bielany straciły barwną i ważną postać.

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta

fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -
pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -
nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

Za dzwoń i umów się
na bez płat ne spo tka nie: 
tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.
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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!

Pra ce nad pla nem ochro ny naj -
cen niej sze go war szaw skie go re -
zer wa tu przy ro dy, ja kim jest Las
Bie lań ski, prze bie ga ją w wy jąt ko -
wo ner wo wej at mos fe rze. Naj -
pierw Re gio nal na Dy rek cja
Ochro ny Śro do wi ska za sko czy ła
miesz kań ców dziel ni cy pla no wa -
nym za ka zem wpro wa dza nia
psów, te raz wi ce pre zy den ci War -

sza wy Mi chał Ol szew ski i Ja ro -
sław Jóź wiak za pro po no wa li
umiesz cze nie w pla nie ochro ny
za pi su o na stę pu ją cej tre ści: „Do -
pusz cza się lo ka li za cję [w Le sie
Bie lań skim] no wej in fra struk tu ry
tech nicz nej zwią za nej z funk cjo -
no wa niem re zer wa tu, obiek tów
sa kral nych, edu ka cyj nych, kul tu -
ral nych i uni wer sy tec kich oraz

dróg pu blicz nych”. Zda niem Zie -
lo ne go Ma zow sza za pis ten umo -
żli wił by np. po sze rze nie jezd ni
De waj tis lub wy cin kę drzew
pod za to kę dla au to bu sów, ob słu -
gu ją cych kam pus UKSW.

– Nie ma mo wy o żad nych no -
wych bu do wach w Le sie Bie lań skim
– uspo ka ja rzecz nik urzę du mia sta
Bar tosz Mil czar czyk. – Ten za pis

ma umo żli wiać re mon to wa nie ist -
nie ją cej in fra struk tu ry, np. sie ci
elek trycz nej i wod no -ka na li za cyj -
nej, ob słu gu ją cej bu dyn ki na Wzgó -
rzu Ka me dul skim. Nie pla nu je my
do sta wia nia tam no wych bu dyn -
ków, a tym bar dziej no wych dróg.

– Bar dzo chciał bym, że by ten
za pis w uchwa le był wy ni kiem
cha osu i nie kom pe ten cji, a nie ce -

lo wym dzia ła niem – od po wia da
Mar cin Jac kow ski z Zie lo ne go
Ma zow sza. – Je śli mó wię, że ku -
pi łem sa mo chód, to nie mam
na my śli te go, że od da łem go
do warsz ta tu. Zda nie o „no wej in -
fra struk tu rze” to furt ka dla szko -
dli wych dla przy ro dy prac bu dow -
la nych. Urzęd ni cy nie po win ni
dzi wić się, że tak ostro re agu je my,
bo od lat sta wia ją nas przed fak -
ta mi do ko na ny mi, ta ki mi jak bu -
do wa chod ni ka na De waj tis
pod pre tek stem re mon tu.

Zgod nie z Art 143.2 usta wy
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
„przez bu do wę urzą dzeń in fra -
struk tu ry tech nicz nej ro zu mie się
bu do wę dro gi oraz wy bu do wa nie
pod zie mią, na zie mi al bo
nad zie mią prze wo dów lub urzą -
dzeń wo do cią go wych, ka na li za -
cyj nych, cie płow ni czych, elek -
trycz nych, ga zo wych i te le ko mu -
ni ka cyj nych”.

Osta tecz na de cy zja o kształ cie
pla nu ochro ny re zer wa tu na le ży
jed nak do RDOŚ.

(dg)

Zielone Mazowsze: urzędnicy zniszczą Las Bielański
� Czy zwrot „nowa infrastruktura techniczna na terenie rezerwatu” oznacza „remont istniejących już sieci”? Urzędnicy
warszawskiego ratusza twierdzą, że tak.

Samochody zaparkowane nielegalnie tuż obok tablicy z napisem „Rezerwat przyrody” to już codzienność. Co jeszcze czeka Las Bielański?
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Je śli Pol ska ma być spor to wą
po tę gą, mu si my in we sto wać w na -
szych za wod ni ków już od naj młod -
szych lat, dla te go urząd dziel ni cy
Bie la ny po sta no wił prze ka zać pie -
nią dze z wpi so we go na XXXIII
Bieg Cho mi czów ki i XI Bieg o Pu -
char Bie lan na sty pen dia dla mło -
dzie ży z lo kal nych klu bów. Do ak -
cji przy łą czy ły się fir my Ar ce lor -
Mit tal, Vo elia i Byś, dzię ki cze mu
uda ło się uzbie rać w su mie 35 tys.
zł. Su mę tę po dzie lo no na sty pen -
dia w wy so ko ści 2000 i 1000 zł
i prze ka za no przed wczo raj trzy -
dzie stu lau re atom.

– Bar dzo się cie szę, że pro gram
się roz wi ja – mó wi wi ce bur mistrz
Grze gorz Pie tru czuk. – Ro śnie

za in te re so wa nie spor tow ców, ro -
dzi ców i klu bów, a co naj wa żniej -

sze, idzie to w pa rze z za an ga żo -
wa niem spon so rów. Sto wa rzy sze -
nie Ra zem dla Bie lan wraz

z urzę dem dziel ni cy Bie la ny bar -
dzo moc no wspar ły te go rocz ną
ak cję. Przy nio sło to wy mier ne
efek ty, o czym świad czy za rów no
kwo ta prze zna czo na na sty pen -
dia, licz ba lau re atów oraz peł na
sa la pod czas wrę cze nia na gród.

Wśród sty pen dy stów jest czter -
na ścio ro pły wa ków, trzy na ścio ro
za wod ni ków ta ekwon do, dwóch
tria th lo ni stów i bia th lo ni sta. Re -
pre zen tu ją oni klu by UKS G -8 Bie -
la ny, UKS Ta eba ek Bie la ny i AZS -
-AWF War sza wa. Pły wak Kac per
Sto kow ski (UKS G -8 Bie la ny)
wciąż ma szan sę na udział w naj bli -
ższych igrzy skach olim pij skich, któ -
re od bę dą się w Rio de Ja ne iro.

(dg)

Pierw sza du ża fa la de ko mu ni -
za cji nazw prze to czy ła się przez
War sza wę na po cząt ku lat 90.,
dru ga – już ostat nia – zbli ża się
wiel ki mi kro ka mi po usta wie,
przy ję tej przez Sejm jed no myśl -
nie. Po ostat nim ar ty ku le na ten
te mat Czy tel ni cy przy po mnie li
nam o pa tron ce wy bu do wa nej
w la tach 60. Szko ły Pod sta wo wej
nr 77 na Mło ci nach. Jest nią Wan -
da „Dziu la” Zie leń czyk
(1920–1943).

Zie leń czyk by ła po sta cią ty leż
nie za słu żo ną dla Pol ski i War sza -
wy, co tra gicz ną. Ja ko na sto lat ka
dzia ła ła – po dob nie jak np.
Krzysz tof Ka mil Ba czyń ski

– w Związ ku Nie za le żnej Mło dzie -
ży So cja li stycz nej „Spar ta kus”,
a pod czas II woj ny świa to wej
w Związ ku Wal ki Mło dych, któ ry
z po wo dze niem mo żna okre ślić ja -
ko ste ro wa ną z Mo skwy or ga ni za -
cję ter ro ry stycz ną. Ma jąc 22 la ta
Zie leń czyk na pi sa ła hymn Gwar dii
Lu do wej i to wła śnie tym za słu ży ła
so bie na by cie w okre sie PRL pa -
tron ką szkół i ulic. Rok póź niej zo -
sta ła wraz z ro dzi ną aresz to wa na
przez na zi stów i roz strze la na.

Ra da War sza wy bę dzie mieć
na zmia nę imie nia szko ły rok
od wej ścia w ży cie usta wy de ko -
mu ni za cyj nej.

(dg)

Nieciekawa patronka
szkoły na Młocinach
� Wkrótce z map miasta znikną nazwiska komunistów:
Duracza, Rudnickiego, Parola i Balcerzaka.
Dekomunizacja obejmie jednak także pewną
niepozorną szkołę przy niepozornej ulicy.

Stypendia przyznano trzydziestu laureatom

źródło: U
D

 B
ielany

2ooo+ dla młodych sportowców
� Trzydziestu młodych zawodników bielańskich klubów sportowych otrzymało
stypendia. W sumie sponsorzy zainwestowali 35 tys. zł.

Wśród
stypendystów jest
czternaścioro pływaków,
trzynaścioro zawodników
taekwondo, dwóch
triathlonistów
i biathlonista.
Reprezentują oni kluby
UKS G-8 Bielany, UKS
Taebaek Bielany
i AZS-AWF Warszawa.
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Przez 32 la ta ży cia Pau li na Ty -
bur ska od kry ła w so bie kil ka na -
ście pa sji. Cie ka wi ją wszyst ko
– świat i lu dzie, nie po tra fi usie -
dzieć na miej scu. Cią gle zgłę bia
ko lej ne dzie dzi ny, uczy się no -
wych rze czy.

– Je stem kul tu ro znaw cą z wy -
kształ ce nia i za mi ło wa nia. Od za -
wsze pla no wa łam być „ka ow cem”.
In te re su je mnie tak wie le dzie dzin
kul tu ry: ar che olo gia, an tro po lo gia,
ksią żki, fil my, pan to mi ma, hip -
-hop, ję zyk mi go wy… Uwiel biam
uczyć się wszyst kie go, co jest no we
i cze go jesz cze nie znam – mó wi
Pau li na. – Dwa la ta te mu uzna -
łam, że po ra speł niać ma rze nia

i za ło ży łam fir mę. Ja ko Mo bil ne
Cen trum Kul tu ry świad czę „usłu gi
kul tu ral ne na te re nie ca łej Pol ski”
– śmie je się. Pro wa dzę ta kże „Dzi -
ką Hi sto rię” w Ło mian kach
przy Ko le jo wej 117a oraz na Sta -
rych Bie la nach przy ul. Płat ni -
czej 72 i pla nu ję ko lej ne…

Jak to się za czę ło? Pau li na przy -
zna je, że start był spon ta nicz ny.

– Po cząt ki by ły eu fo rycz ne, ale
ener gia ze mnie nie opa da, bo
wciąż jest coś no we go do zro bie -
nia. Na zwę „Dzi ka hi sto ria” wy -
my śli łam w se kun dę, chwi lę po -
tem mia łam wy na ję ty lo kal i za ło -
żo ną fir mę. Wszyst ko by ło tak
szyb kie, że aż dzi kie, a hi sto ria?

Cóż… War to by ło by do niej
przejść – śmie je się. A se rio: by -
łam wte dy po se an sie „Dzi kich
Hi sto rii” w mo im uko cha nym
Mu ra no wie. Kto nie wi dział: obo -
wiąz ko wo! – mó wi Pau li na.

Cen trum kul tu ry na Płat ni czej
Jej ma łe cen tra kul tu ry przy cią -

ga ją co raz wię cej miesz kań ców.
Czym ró żnią się od tych gmin -
nych i dziel ni co wych?

– Mam wol ną rę kę w wy bie ra -
niu za jęć, in struk to rów, pla no wa -
niu im prez i wy da rzeń. Cza sem
sta wiam na kul tu rę, po tem
na kuch nię, mo dę – np. braf fi ting,
na gle lą du ją u mnie psia rze z ca -

łej oko li cy. Nic tak bar dzo nie
roz wi ja kre atyw no ści jak ogra ni -
czo ne fi nan se.

Do pla ców ki przy Płat ni czej
przyjść mo że ka żdy – ma my z nie -
mow lę ciem (są za ję cia umu zy kal -
nia ją ce Gor don ki), dzie ci (ba let,
zum ba kids, warsz ta ty ku li nar ne),
mło dzież (zum ba, po moc w ucze niu
się, za ję cia ku li nar ne) po do ro słych
i se nio rów (ta niec ha waj ski, ta niec
brzu cha, za ję cia ak tor skie, warsz ta -
ty wo kal ne, zdro wy krę go słup, jo -
ga). W week en dy or ga ni zo wa ne są
też im pre zy oko licz no ścio we – uro -
dzi ny dla dzie ci, wie czo ry pa nień -
skie. – Nie uzna ję ogra ni czeń
– śmie je się za ło ży ciel ka dzi kich

cen trów kul tu ry i do da je, że po za
księ go wo ścią lu bi w swo im za ję ciu
wszyst ko. – Aspekt fi nan so wy jest
oczy wi ście naj trud niej szy, a chcia ła -
bym, aby kul tu ra by ła do stęp na dla
wszyst kich. Dla te go sta ram się or -
ga ni zo wać wie le bez płat nych warsz -
ta tów i spo tkań, aby ka żdy mógł
do mnie za pu kać bez obaw.

Dzi ka Hi sto ria to za ję cie na ca -
łą do bę, Pau li na po świę ca jej ca łe
swo je ży cie. Do Dzi kich za bie ra
swo ją am staf f kę, ro dzi nę, zna jo -
mych. – Nie po trze bu ję od po -
czyn ku od pa sji. Re se tu ję się i ła -
du ję ba te rie w ki nie. To ono da ło
mi mo ją Dzi ką Hi sto rię.

AS

Lokalna osobowość

Dzika Historia na Bielanach
� O takich osobach mówi się wulkan energii, żywioł nie do zatrzymania. Poznajcie założycielkę mobilnego domu kultury oraz dwóch
stacjonarnych miejscówek o nazwie Dzika Historia.
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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

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

Glazurnik Hydraulik Malowanie REMONTY
506-091-379

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600

·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

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE

------  RReemmoonnttyy  MMiieesszzkkaańń  ------  550066--009911--337799

·A Malowanie ścian 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

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·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 telewizor na EURO – 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

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
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensje
w gotówce 506 – 158-658
·Firma ISS zatrudni osobę do transportu
żywności. Praca w charakterze kierowcy
/ pracownika fizycznego. System 2/1, po 10-12
h dziennie. Wymagane książeczka sanepidu,
prawo jazdy B. Oferujemy wyżywienie i odzież
roboczą. Kontakt: rekrutacja@pl.issworld.com lub
22 577-42-03
·Firma zatrudni osoby do sprzątania sklepu
odzieżowego w Auchan Łomianki. Praca
w godzinach porannych. Tel. 799-015- 320
·Krawcową, pomoc krawiecką, osobę do
przyuczenia zatrudnię. Praca w Łomiankach. tel.
692-495-477

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 Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia plakiety
ryngrafy orzełki szable bagnety bibeloty gotówka
tel. 601-336-063
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

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






