
Informacja o pozwoleniu
na budowę na Młocinach ogrom-
nego centrum handlowego po-
dzieliła mieszkańców. Niektórzy
cieszą się z nowych sklepów, re-
stauracji i kina, inni zwracają
uwagę na otaczające przyszły plac
budowy wąskie jezdnie i niemal
sąsiedztwo Galerii Północnej, po-
wstającej na Tarchominie. Część
z problemów powinna rozwiązać
przebudowa kilku sąsiednich ulic.

– Na chwilę obecną zaplanowa-
ne zostało poszerzenie ulicy
Zgrupowania AK „Kampinos”
i rozbudowanie jej o pasy zjazdo-
we i dojazdowe – mówi Roland
Łopuszyński z Master Manage-

ment Group. – Ulica Kasprowi-
cza biegnąca przy budynkach
ZUS-u i ArcelorMittal w kierun-
ku naszej działki zostanie posze-
rzona o dodatkowy skręt w lewo
w kierunku Zgrupowania AK
„Kampinos”.

Galeria Młociny będzie mieć
ok. 70 tys. m2 powierzchni najmu.
Inwestor podpisał już umowy
z Calypso Fitness Clubem (zajmie
on 4 tys. m2) i Almą (2 tys. m2).
W centrum handlowym znajdzie
się także miejsce na restauracje
i kawiarnie, zaś na dachu powsta-
nie strefa rekreacyjna, zmieniana
zimą w lodowisko. Zaskoczeniem
jest firma, która zbuduje w Gale-

rii Młociny kino. Nie będzie to
żadna z dwóch znanych w War-
szawie sieci multipleksów, ale…
polska firma Cinema 3D, prowa-
dząca osiem kin w małych mia-
stach, takich jak Kalisz, Świnouj-

ście czy Biała Podlaska. Wszyst-
kie są wyposażone wyłącznie
w rzutniki cyfrowe i mają możli-
wość wyświetlania filmów 3D.

Generalnym wykonawcą cen-
trum handlowego będzie firma

Erbud, która zawarła z inwesto-
rem kontrakt wart ponad 500 mln
zł. Projekt architektoniczny po-
wstał w pracowniach Kuryłowicz
& Associates i Chapman Taylor.

Na dachu czteropiętrowego bu-
dynku znajdzie się miejsce rekre-
acji z widokiem na Las Młociński.
Latem będzie wykorzystywane
na ogródki restauracyjne i boiska,
zimą – jako pierwsze w Warsza-
wie lodowisko na dachu.

Otwarcie Galerii Młociny pla-
nowane jest na drugą poło-
wę 2018 roku.

(dg, wt)
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200 sklepów i kino w Galerii Młociny
� Firma Master Management Group ogłosiła pierwszych najemców planowanej Galerii Młociny. Wiemy już także, jak zmienią się sąsiadujące z nią ulice.

Na dachu
czteropiętrowego budynku
znajdzie się miejsce
rekreacji z widokiem
na Las Młociński. Latem
będzie wykorzystywane
na ogródki restauracyjne
i boiska, zimą – jako
pierwsze w Warszawie
lodowisko na dachu.
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W tym roku mieszkańcy Bielan
mogą wybierać spośród 135 pro-
jektów, które pozytywnie przeszły
weryfikację. Część została zgłoszo-
na jako „ogólnodzielnicowe”, inne
ograniczają się do jednego osiedla
– głosując wybieramy z obu list
i układamy „zamówienie” jak
w sklepie internetowym. Wybrali-
śmy siedem najciekawszych pro-
jektów, ale uprzedzamy: lista jest
całkowicie subiektywna i zachęca-
my do przejrzenia wszystkich po-
mysłów swoich sąsiadów.

Skwer bielański – Salonik Rey-
montowski (autorka: Joanna Ra-
dziejewska)

Niedaleko skrzyżowania al.
Reymonta i Żeromskiego znajdu-
je się okrągły placyk, który warto
przeznaczyć na skwer. Kilka
drzew, ławki i porządne oświetle-
nie, np. w postaci lamp wmuro-
wanych w chodnik wystarczą, że-
by dać odpocząć ciału. A dla du-
szy: pomnik Władysława Rey-
monta w formie rzeźby z brązu,
siedzącej na ławce. W ciągu tygo-
dnia od otwarcia co drugi bielań-
czyk miałby już pewnie selfie z pi-
sarzem, a skwer stałby się rozpo-
znawalnym miejscem dzielnicy.

Bezpieczna ul. Sokratesa i uzu-
pełnienie sieci tras rowerowych

na Wawrzyszewie (autorzy: Bogdan
Rossa i Aleksander Buczyński)

Jak rozwiązać jednocześnie
problem wypadków i braku miejsc
parkingowych? Przeznaczając
na miejsca postojowe skrajne pasy
ulicy, która z obu stron kończy się
zwężeniami, przechodząc w Con-
rada i Przy Agorze. Warto wyzna-
czyć też przejście dla pieszych
przy nowych blokach. Powstanie
bezpieczna, miejska ulica.

Słoń bielański przy stawach
Brustmana (autor: Zygmunt Mo-
rawski)

Kiedyś w nieistniejącym już
Parku Kultury na skraju Lasu

Bielańskiego stał metalowy słoń,
uwielbiany przez dzieci. Lata lecą
i słonia już nie ma, ale wspomnie-
nia pozostały, zwłaszcza że zwie-
rzak stał się oficjalną maskotką
dzielnicy. Może czas na jego po-
wrót? Replika kultowej zabawki
stanęłaby – jako rzeźba – w parku
nad stawami na Wawrzyszewie.

Słowowskazy na Bielanach (au-
torzy: Piotr Kornobis i Marceli-
na Jarnuszkiewicz)

Wiele ulic w okolicy nosi na-
zwiska poetów, twórców, ludzi
słowa: Broniewski, Szekspir, Dan-
te, Wergiliusz, Żeromski, Staff,
Kochanowski… Dlaczego nie
zrobić z tego atrakcji turystycz-
nej? 68 słupków ustawionych
na ulicach dzielnicy stworzyłoby
wielką trasę spacerową szlakiem
poezji. „Każdy słowowskaz ma
miejsce na kartkę papieru, zabez-
pieczoną przed wandalami, wodą,
mrozem i wiatrem. Każdy sło-
wowskaz ma swojego opieku-
na – szkołę, klub seniora, parafię.
Przedstawiciele opiekuna dbają
o to, by wymieniać kartki.
Na kartce znajdą się wiersze,
fragmenty prozy, cytaty. Pięk-
na polszczyzna”.

Dopuszczenie ruchu rowerów
pod prąd na siedmiu ulicach jed-
nokierunkowych (autorzy:
Krzysztof Rytel i Marcin Jackow-
ski)

Ulica jednokierunkowa dla sa-
mochodów nie musi być jedno-

kierunkowa dla rowerów. To roz-
wiązanie znane już w Polsce,
sprawdzone i bezpieczne. Na Zu-
ga, Cegłowskiej, Lipińskiej, Płat-
niczej, Kleczewskiej, Staffa i Ma-
giera rowerzyści mogliby poje-
chać w obie strony, omijając ru-
chliwsze ulice.

Nowe latarnie na urokliwych
ulicach Młocin (autorka:
Agnieszka Gola)

Miasto-ogród Młociny to jedno
z najpiękniejszych miejsc w dziel-
nicy. Jeśli Płatnicza na Starych
Bielanach może mieć latarnie ga-
zowe, to ulice Wazów i Królowej
Jadwigi też zasługują na ładne
oświetlenie. Stylizowane na przed-
wojenne lampy przywrócą Młoci-
nom zasłużony urok i przyciągną
spacerowiczów.

Skwer miejski Integrator w al.
Zjednoczenia (autorka: An-
na Drozd)

Jeśli dzielnica ma mieć swoje
centrum, to powinno ono powstać
przy stacji Stare Bielany. Skwer
z unikatową drewnianą architektu-
rą i oczkiem wodnym to świetne
miejsce spotkań. Integrator poko-
leń, na którym rano siedzą starsze
panie, po południu dzieci uczestni-
czą w warsztatach a wieczorem słu-
chamy kameralnego koncertu. Rok
temu zabrakło głosów, a szkoda.

Pełną listę projektów i inne in-
formacje można znaleźć na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Najciekawsze projekty dla Bielan
� Od 14 do 24 czerwca głosujemy na projekty, które zostaną zrealizowane
w przyszłym roku. Oto naszym zdaniem najciekawsza siódemka.

Czas na powrót słonia?
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Z tak dużymi odszkodowania-
mi mamy najczęściej do czynie-
nia wtedy, gdy nad działką prze-
biega linia wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie duża uciążli-
wość, która uniemożliwia nor-
malne korzystanie ze swojej wła-
sności, dlatego i rekompensata

finansowa jest odpowiednio wy-
soka. Nawet jeśli w Twoim przy-
padku nie będzie to milion, a kil-
kaset czy choćby kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, nie warto rezygno-
wać z czegoś, co zgodnie z pra-
wem zakład energetyczny powi-
nien zapłacić.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne tym tematem zapraszamy
na profesjonalną konsultację
z adwokatem lub radcą praw-
nym. Wstępna analiza dokumen-
tacji a także oszacowanie poten-
cjalnej wysokości roszczeń, prze-
prowadzana jest za symboliczną
opłatą 99 zł. Następnie, mając
już pełną wiedzę na podstawie
uzyskanych informacji, Klient sa-
modzielnie i bez żadnych zobo-
wiązań podejmuje decyzję co
do ewentualnych dalszych kro-
ków prawnych.

Zadzwoń i umów się
na bezpłatne spotkanie:
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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Ilu Polaków ginie na drogach?
Według danych Światowej Organi-
zacji Zdrowia w naszym kraju
umiera w ten sposób 10 osób
na 100 000, podczas gdy w Niem-
czech – 4, w Czechach – 6,
w Szwecji – 3. To ostatnie państwo
od lat prowadzi politykę, dążącą
do zmniejszenia liczby śmiertel-
nych wypadków do zera. Tymcza-
sem w Warszawie w ubiegłym roku

zginęło w wypadkach drogo-
wych 61 osób. Na samych Biela-
nach: dziewięć. Najbardziej prze-
rażający był wypadek, do którego
doszło w lipcu, w biały dzień
i przy świetnej widoczności. 52-let-
nia została zabita przez pędzący
samochód, gdy kupowała bilet
przy stacji metra Wawrzyszew.

W ciągu roku liczba śmiertel-
nych ofiar wzrosła w dzielnicy

trzykrotnie, z trzech do dziewię-
ciu. To nie suche liczby, tylko re-
alne osoby, ich rodziny i znajomi.
Dziewięć osób, dziewięć rodzin.
Chodząc ulicami dzielnicy nie
możemy czuć się bezpieczni.

– Najczęstszym rodzajem wy-
padków na stołecznych ulicach
są w dalszym ciągu wypadki
z pieszymi – przypomina Zarząd
Dróg Miejskich w opublikowa-

nym właśnie raporcie o bezpie-
czeństwie w roku 2015. – Ich
liczba w porównaniu do 2014 r.
spadła o blisko 20%, ale nadal
to pieszy jest najbardziej zagro-
żonym uczestnikiem ruchu dro-
gowego. Wypadki z pieszymi
kończą się też bardziej tragicz-
nie niż inne zdarzenia. Aż 53%
osób, które zginęły na drogach
to piesi.

Aż 90% wszystkich wypadków
powodują kierowcy pojazdów. 9%
zdarzeń miało miejsce z winy pie-
szego, a ponad połowę przyczyn
stanowią w sumie: nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu, niedosto-
sowanie prędkości do warunków
ruchu, nieprawidłowe przejeżdża-
nie przejść dla pieszych i nieudzie-
lenie pierwszeństwa pieszemu.

Dominik Gadomski

Śmierć czyha na pieszych z Bielan. Najgorszy wynik w Warszawie
� W ubiegłym roku na ulicach Bielan zginęło dziewięć osób. Żadna inna dzielnica nie zbliżyła się do tego fatalnego wyniku.

Wypadek z 31 maja na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i al. Zjednoczenia
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Mieszkasz w Warszawie,
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz
rozmawiać z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.



Pani Janina z Chomiczówki
zgłosiła redakcji swoje niezadowo-
lenie. – Dzielnica wydała na przy-
gotowanie projektu około 400 tys.
zł, z czego połowa to koszt wymia-
ny gleby. Powstało tam „rżysko”,
które kaleczyło nogi bawiących się
tam dzieci. Poza tym ustawiono
tam wyjątkowo nieudane urządze-
nia zabawowe, przez co całe
przedsięwzięcie można określić
jako jedno wielkie nieporozumie-

nie i przykład niegospodarności.
Podobne zdanie na ten temat ma-
ją inni mieszkańcy – mówi i doda-
je, że odebrano ludziom miejsce,
gdzie jeszcze kilka lat temu mo-
żna było spacerować z psami.

Ekologiczna Chomiczówka
Kto wymyślił łąkę kwietną

na Bielanach? Pomysł eko-skweru
powstał urzędzie dzielnicy w 2012
roku, a główną ideą było zapro-

jektowanie krajobrazu z niespoty-
kaną nigdzie indziej małą archi-
tekturą. Skwer wyposażono
w urządzenia zabawowe dla dzieci
w różnym wieku, a także przyrzą-
dy dla osób dorosłych. Motywem
przewodnim eko-skweru są łąki
kwietne i domki dla owadów po-
żytecznych. Skwerek został urzą-
dzony dwa lata temu, wiosną,
i wciąż jest wzbogacany w różne
elementy. W tym roku zostaną tu

zamontowane specjalne tablice
edukacyjne i urządzenia do obser-
wowania przyrody z bliska.

– Ideą powstania eko-skweru
była troska o lokalne środowisko,
które z każdym rokiem ubożeje
w zasoby zieleni naturalnej. Za-
mieniliśmy wątpliwej jakości
trawniki na łąki kwietne, które
właściwie nie mają wad. Kwiaty
pięknie kwitną, są odporne
na mrozy i rosną nawet na ubo-
giej glebie. Większość gatunków
roślin łąkowych ma delikatne,
drobne kwiaty i kwitnie latem.
Koszenie łąki kwietnej odbywa
się dopiero po tym, gdy nasiona
roślin są dojrzałe, raz lub dwa ra-
zy w roku. Łąka kwietnia z reguły
nie wymaga również nawożenia.
Niestety część mieszkańców nie
rozumie, że trzeba dać tej łące
szansę na wyrośnięcie. Większość
traktuje to miejsce jako wybieg
dla psów – mówi Małgorzata
Kink z bielańskiego ratusza i do-

daje, że ustawianie w mieście
domków dla owadów jest wpisane
w strategię zrównoważonego roz-
woju Warszawy.

– Warunki panujące w miastach
nie sprzyjają bytowaniu owadów,
a równowaga środowiska jest
mocno zaburzona, dlatego trzeba
dbać o organizmy przyczyniające
się do jej przywracania, w tym
o owady. Domki dla owadów peł-
nią funkcję schronienia w okresie
wegetacji, a zimą przyczyniają się
do większej przeżywalności.
Na skwerze przy ul. Bogusław-
skiego mamy pięć takich domków
– opowiada rzeczniczka.

Na eko-skwerze corocznie urzą-
dzane są zajęcia z edukacji przy-
rodniczej, pozwalającej na zwró-
cenie uwagi na rośliny i zwierzęta
– nawet właśnie te najmniejsze.
Czy urządzenia zabawowe są nie-
udane? Biorąc pod uwagę niezwy-

kłość miejsca trudno doszukiwać
się tu standardowych zabawek, ale
mamy łąkę, która lada moment
zakwitnie wszystkimi kolorami.
Czy warto to zamieniać na ścieżki
dla rolkarzy czy wybieg dla psów?
Zapraszamy do dyskusji.
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Kwietną łąkę na Chomiczówce zadeptują psy.
„Ludzie wolą wybieg niż chwasty”
� Od dwóch lat przy Bogusławskiego funkcjonuje eko-skwerek nazywany przez mieszkańców łąką kwietną. Miało
to być miejsce nietypowe i takowym się stało. Nie wszyscy jednak rozumieją i cenią przyjętą ideę
zagospodarowania terenu, proponując urządzenie w kwiatach… wybiegu dla psów.

Na eko-skwerze
corocznie urządzane są
zajęcia z edukacji
przyrodniczej,
pozwalającej
na zwrócenie uwagi
na rośliny i zwierzęta
– nawet właśnie te
najmniejsze. Czy
urządzenia zabawowe są
nieudane?



Więk szość Po la ków ko cha gril -
lo wa nie, ale w na te re nie War sza -
wy jest co raz mniej miejsc, w któ -
rych mo żna spę dzać czas z kar -
ków ką, kieł ba są i kłę ba mi – zda -
niem nie któ rych – przy jem nie
pach ną ce go dy mu. W gra ni cach
Bie lan gril lo wać wol no na po la nie
w par ku Mło ciń skim, przy uli cy
Pa pi ru sów. W tym ro ku po ja wia ją
się gło sy, by stwo rzyć pa le ni ska ta -
kże w Le sie Bie lań skim, oczy wi -
ście po za te re nem re zer wa tu przy -
ro dy. Na prze ciw ko wy lo tu uli cy
Przy Ago rze znaj du je się du ża po -
la na, na któ rej dzię ki gło som
miesz kań ców w przy szłym ro ku
mo że sta nąć pięć pa le nisk. Od po -
wied ni pro jekt do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go wart jest 50 tys. zł.

– Pro jekt mo że sta no wić du że
za gro że nie dla re zer wa tu przy ro -
dy Las Bie lań ski i ob sza ru Na tu -
ra 2000 – to je den z ko men ta rzy
na stro nie bu dże tu par ty cy pa cyj -

ne go. – Nie mo żna po rów ny wać
te go la su z żad nym in nym. To naj -
cen niej szy i naj star szy ka wa łek la -
su ja ki za cho wał się na Ma zow -
szu. Trze ba trak to wać go ze szcze -
gól nym sza cun kiem.

Zda nia są jed nak po dzie lo ne
na wet wśród osób naj bar dziej za -
an ga żo wa nych w ochro nę La su
Bie lań skie go. Zda niem Mar ci na
Jac kow skie go z Zie lo ne go Ma -

zow sza pięć pa le nisk za jed nym
za ma chem to za du żo, ale nie wi -
dzi pro ble mu z prze zna cze niem
po la ny na miej sce re kre acji,
na po cząt ku za kro jo nej na ma łą
ska lę.

– Wie lo krot nie wi dzia łem lu dzi
gril lu ją cych, a na wet pa lą cych
ogni ska na te re nie re zer wa tu
– mó wi. – Być mo że stwo rze nie
na po la nie jed ne go czy dwóch
sta no wisk rze czy wi ście jest roz -
sąd ne. Po win no jed nak iść w pa -
rze ze zwięk szo nym nad zo rem
nad sa mym re zer wa tem ze stro ny
stra ży miej skiej.

Gło so wa nie po trwa od 14 do 24
czerw ca. Prak ty ka po ka zu je, że
sto sun ko wo ta nie pro jek ty ma ją
du że szan se na kwa li fi ka cję, na -
wet przy nie wiel kiej licz bie gło -
sów. Pro jekt wart 10 tys. zł, za wie -
ra ją cy jed no sta no wi sko do gril lo -
wa nia, bez pro ble mów wy grał by
w gło so wa niu. O tym, czy 50 tys.
zł to nie za du żo, prze ko na my się
la tem.

(dg)
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Je sie nią za po wia da li śmy po ja -
wie nie się no wych most ków
i chod ni ków. Wte dy też wspo mi -
na li śmy, że przy gór ce nad sta wa -
mi dziel ni ca zbu du je du ży i cie ka -
wy plac za baw – z li no wy mi pi ra -
mi da mi, ścian ka mi wspi nacz ko wy -
mi i tram po li na mi, po dob ny do te -
go, któ ry jest na te re nie
AWF. I o nie wła śnie py ta ją na si
czy tel ni cy. – Jest kwie cień, wio sna,
se zon bu dow la ny mo żna za cząć

– mó wi pa ni Iwo na. – A tym cza -
sem przy sta wach nic nie wia do mo
o obie ca nym pla cu. Co z nim?

Za py ta li śmy o to Grze go rza
Pie tru czu ka. – Wszyst ko zgod nie
z pla na mi – od po wia da wi ce bur -
mistrz Bie lan. – Pla ny już ma my,
wkrót ce bę dzie roz pi sa ny prze -
atrg na wy ko naw cę ro bót. Te ru -
szą la tem, wcze sną je sie nią plac
za baw bę dzie go to wy.

(wt)

Park linowy przy Stawach 
� Okolice Stawów jeszcze w tym roku mocno się
zmienią – wszystko za sprawą budżetu
partycypacyjnego.

Grill w Lesie Bielańskim
� Zadziwiający projekt trafił pod głosowanie na przyszłoroczny budżet
partycypacyjny. Czy w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody powstaną
miejsca do grillowania?

Zdaniem
Marcina Jackowskiego
z Zielonego Mazowsza
pięć palenisk za jednym
zamachem to za dużo,
ale nie widzi problemu
z przeznaczeniem polany
na miejsce rekreacji,
na początku zakrojonej
na małą skalę.

Na terenie Warszawy jest coraz mniej miejsc, w których można
grillować



W XIX wie ku karcz my za czę ły
tu po wsta wać jak przy sło wio we
grzy by po desz czu. Na pro pi na cji,
czy li wy szyn ku al ko ho lu – a głów -
nie pi wa i go rzał ki, bo ga cił się kto
mógł. Karcz my bu do wa ły le śnic twa
rzą do we, oko licz ni dzie dzi ce, by ło
też rzecz ja sna spo ro karczm ży -
dow skich. By ły sta wia ne przy co
bar dziej uczęsz cza nych dro gach
i le śnych duk tach. Ra do śnie po pi ja -
li w tych przy byt kach za rów no
miesz kań cy pusz czań skich wio sek,
jak i co raz licz niej si tu ry ści. Pusz cza
Kam pi no ska by ła wszak mod nym
miej scem „wy pa dów za mia sto” tak
sta tecz nych miesz czu chów, jak i np.
cy ga ne rii ar ty stycz nej.

Skąd Nie pust?
Dzi siej sza na zwa roz sta ju szla -

ków „Karcz mi sko” po cho dzi
od jed nej z naj bar dziej zna nych

kam pi no skich karczm, któ ra sta -
nę ła tu w pierw szej po ło -
wie XIX wie ku. Zwa ła się „Nie -
pust”. Le gen da gło si, iż jak karcz -
ma po chwy ci ła ko goś w swo je ob -
ję cia, to już go nie pusz cza ła.
Do chwi li aż wy to czy się kom plet -
nie pi ja ny, wy daw szy ostat nie pie -
nią dze. Jak mu sia ło tu być we so ło,
świad czyć mo że na zwa oko licz ne -
go so sno we go la su zwa ne go z da -
wien daw na Po hu lan ką, peł ne go
wydm i wy de mek, rów no ob sa dzo -
ne go drze wa mi. Z cza sem sa mą
karcz mę za czę to na zy wać Po hu -
lan ką, a tra sa przy któ rej sta ła, no -
si ła na zwę „Dro gi przez Po hu lan -
kę”. Le gen da – le gen dą, ale praw -
do po dob nie „Nie pust” po cho dzi
od na zwy po bli skie go bro du i uro -
czy ska, któ re by wa ło tak grzą skie,
że jak ktoś w nie po padł, to już go
ono nie pusz cza ło.

Dziś karcz my tu nie ste ty nie ma,
a szko da, bo bar dzo by się aku rat
tu taj przy da ła. W za mian ma my
uro kli we prze cię cie szla ków, da -
szek i ła wecz ki. Wy szynk nie ste ty
we wła snym za kre sie, na pro pi na -
cji ja koś nikt nie chce za ro bić.

Ćwie ki po szły w pię ty
„Nie pust”, czy li „Po hu lan ka” to

nie je dy na sław na pusz czań ska
karcz ma. U stóp Ćwi ko wej Gó ry,
nie opo dal osa dy Wier sze, sta ła
karcz ma „Ostat ni grosz”. Na zwy
nie trze ba tłu ma czyć. Pi ło się rze -
czy wi ście za ostat ni grosz, a karcz -
marz chęt nie da wał na pi tek
na kre chę. Ty le że – jak gło si le gen -
da – nie za po mi nał o za twar dzia -
łych dłu żni kach. Tym, któ rzy
na czas nie za pła ci li, wbi jał ćwie ki
w pię ty. Stąd po noć ta kże na zwa
Ćwi ko wa Gó ra. Choć we dle in nej

wer sji le gen dy, u pod nó ża lu bił
gra so wać zbój Ćwik, któ ry wbi jał
ćwie ki w sto py tym, któ rzy nie
chcie li al bo nie mie li czym za pła cić
za przej ście. Tak czy siak karcz ma
by ła miej scem piel grzy mek cy ga ne -

rii ar ty stycz nej. Uwiecz nił ją na wet
na płót nie zna ny XIX wiecz ny ma -
larz Jan Fe liks Pi wo war ski.

Tej karcz my też już dziś nie ma.
Nie ste ty.

(wk)
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Karczma na rozstajach szlaków Kampinosu
� Skrzyżowanie najczęściej uczęszczanych szlaków turystycznych Puszczy Kampinoskiej nosi nazwę Karczmiska. Nieprzypadkowo. Kiedyś stała
tu jedna z najbardziej znanych okolicznych karczm – Niepust.

Karczma „Ostatni grosz” – reprodukcja obrazu J.F. Pi wo war skiego
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Ra port wy ko na ny na pod sta wie
son da żu, do ty czą ce go ja ko ści ży -
cia w War sza wie, przy niósł za ska -
ku ją ce wy ni ki z Bie lan. Je sie nią
an kie te rzy prze py ta li na zle ce nie
war szaw skie go ra tu sza re pre zen -
ta tyw ną gru pę 9000 osób. Oka za -
ło się m.in., że to miesz kań cy Bie -
lan są naj bar dziej za do wo le ni
z ży cia w sto li cy, na Pia skach
kwiet nie dzia łal ność spo łecz na,
a 80% osób na Wrze cio nie chce…
no wych ła wek.

Jed na z naj gor szych w mie ście
ocen dla po li cji, zła opi nia na te -
mat bez pie czeń stwa i czę sto po ja -
wia ją ce się gło sy o ha ła su ją cej no -
ca mi mło dzie ży (46%), wan da -
lach (44%), pi ja nych lu dziach
w miej scach pu blicz nych (56%)
i są sia dach igno ru ją cych ci szę
noc ną (36%) spra wia ją, że wy nik
ba da nia na Bie la nach jest bar dzo
po dob ny do wy ni ku z Pra gi. Pra ga
ucho dzi jed nak – na wet w opi nii
wie lu jej miesz kań ców – za złe

miej sce, zaś Bie la ny uzna je się
za do bre. Znacz nie wię cej o ży ciu
w dziel ni cy po wie dział by ra port
po dzie lo ny na osie dla. Ina czej ży -

je się na Wrze cio nie, ina czej
na Sta rych Bie la nach.

Za baw nie pre zen tu je się ze sta -
wie nie wy ni ków, do ty czą cych
ocen bur mi strza To ma sza Men ci -
ny. 46% an kie to wa nych oce nia go
ja ko do bre go go spo da rza, ale je -
go na zwi sko zna… 16%. Więk -
szość bie lań czy ków ma jed nak złą
opi nię o swo im sa mo rzą dzie, któ -
ry otrzy mał naj gor szą oce nę
w War sza wie.

(dg)

Bielańczycy
zadowoleni z życia
� Bielany są niebezpieczne, pełne pijanych ludzi
i hałasującej nocami młodzieży, i świetnie się tu
mieszka. Tak wynika z sondaży.

Po otwar ciu mo stu Skło dow -
skiej -Cu rie oko li ca wę zła Mło ci ny
z dnia na dzień zmie ni ła się w gi -
gan tycz ny par king, co dzien nie ra -
no za peł nia ją się nie tyl ko le gal ne
miej sca (na P+R jest ich pra -
wie 1100), ale ta kże oko licz ne
ulicz ki i traw ni ki. Szyb ki tram waj
łą czą cy sta cję me tra z Tar cho mi -
nem naj wy raź niej nie wie le po ma -
ga, bo Wrze cio no i Waw rzy szew
wciąż są za le wa ne ty sią ca mi sa -
mo cho dów, przy je żdża ją cych
m.in. z Ło mia nek i Bia ło łę ki.
War szaw ski sa mo rząd je dy ne roz -
wią za nie te go pro ble mu wi dzi

w bu do wie ko lej nych par kin gów.
Ko lej ny z nich zo sta nie otwar ty
na po cząt ku 2018 ro ku.

– Par king Mło ci ny III po wsta nie
mię dzy po łu dnio wym wej ściem
do sta cji me tra a skrzy żo wa niem
z ul. Przy Ago rze, w pa sie zie lo -
nym dzie lą cym jezd nie ul. Ka spro -
wi cza – in for mu je Za rząd Trans -
por tu Miej skie go. – Bę dzie to par -
king na ziem ny, jed no po zio mo wy.
Znaj dzie się na nim ok. 160 miejsc
dla sa mo cho dów oso bo wych i 24
miej sca dla ro we rów.

Na no wym par kin gu po wsta ną
ta kże miej sca do ła do wa nia sa mo -

cho dów i ro we rów elek trycz nych.
Prąd do oświe tle nia te re nu bę dą
za pew niać pa ne le fo to wol ta icz ne.
Za sto so wa nie eko lo gicz ne go roz -
wią za nia w pro duk cji ener gii nie
po win no jed nak prze sło nić istot ne -
go dla Bie lan fak tu: ko lej ny frag -
ment zie le ni zo sta nie za be to no wa -
ny i prze kształ co ny w miej sce dla
sa mo cho dów, za któ ry mi za wsze
idą spa li ny i ha łas. Jak wy glą da ła by
dziś uli ca Ka spro wi cza, gdy by po -
wstał obie cy wa ny przez pre zy dent
Han nę Gron kie wicz -Waltz od ci nek
li nii me tra na Tar cho min?

Do mi nik Ga dom ski

160 nowych miejsc na P+R Młociny
� Dobra wiadomość dla kierowców z Białołęki i Łomianek, zła dla mieszkańców
Bielan. Pas zieleni na Kasprowicza zostanie przekształcony w parking.

Większość
bielańczyków ma jednak
złą opinię o swoim
samorządzie, który
otrzymał najgorszą
ocenę w Warszawie.

Bielańczycy wystawili jedną z najgorszych w mieście ocen dla policji

źródło: policja.w
aw.pl



Że by być do kład nym – je mio ła
to pół pa so żyt, bo po tra fi prze pro -
wa dzić fo to syn te zę, na to miast z ży -
wi cie la, któ rym na ogół jest drze wo

li ścia ste, po bie ra wo dę i so le mi ne -
ral ne. Na ogół nie sta no wi za gro -
że nia dla drze wa, na któ rym ży je
– chy ba że jest ono osła bio ne, sta re

al bo ma so wo za ata ko wa ne przez
ro śli nę. Ma za sto so wa nie w me dy -
cy nie – wy ciąg z pę dów i li ści je -
mio ły ob ni ża ci śnie nie tęt ni cze.

Mi mo wie lu za let lu dzie mar -
twią się o drze wa, na któ rych by -
tu je je mio ła. Do te go stop nia, że
na jed nej z ostat nich se sji ra dy
dziel ni cy za py ta li, czy urzęd ni cy
ma ją ja ki kol wiek plan prze ciw -
dzia ła nia je mio łom, któ re
w znacz nym stop niu opa no wa ły
drze wa na Sta rych Bie la nach. I co
się oka zu je?

Mi ro sła wa Wło dek, na czel nik
wy dzia łu ochro ny śro do wi ska
twier dzi, że je mio ły się nie usu wa,
bo to nie sku tecz ne. Słab sze drze -
wa, na któ rych się po ja wi ła, są już
w za awan so wa nym sta dium cho -
ro by i są prak tycz nie nie do od ra -
to wa nia. Urząd de cy du je się ra -
czej za po bie gać jej roz prze strze -
nia niu. Jak? Bar dzo pro sto – pod -
czas na sa dza nia no wych drzew
sto su je się ga tun ki od por niej sze
na je mio łę.

Przy oka zji do wie dzie li śmy się,
że przed świą tecz ne zdo by wa nie
je mio ły jest… nie le gal ne. Je mio le
bo wiem przy pi sy wa ne są wła ści -
wo ści ma gicz ne (Ga lo wie uzna wa -
li ją za świę tą ro śli nę, od XVI wie -

ku zaś utrzy mu je się zwy czaj ozda -
bia nia nią do mów pod czas Bo że -
go Na ro dze nia), a że jest ro śli ną
zi mo zie lo ną, więc do dat ko wo
ozda bia nie jed no miesz ka nie. Je -

śli więc ktoś chce sa mo dziel nie za -
opa trzyć się w nią, ści na jąc ją
z bie lań skich drzew – ro bi to
na wła sne ry zy ko i na ra ża się
na man dat – ta kie dzia ła nie bo -
wiem wią że się z in ge ren cją
w drze wo, a do te go pra wo ma ją
tyl ko fir my wy zna czo ne przez
dziel ni cę do pie lę gna cji zie le ni.

(wt)
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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!

Jemioła atakuje drzewa Starych Bielan
� Wygląda niezwykle dekoracyjnie, ale jest pasożytem – jemioła na drzewach Starych Bielan w ostatnim czasie mocno się rozprzestrzeniła.

Naczelnik
wydziału ochrony
środowiska twierdzi, że
jemioły się nie usuwa, bo
to nieskuteczne. Słabsze
drzewa, na których się
pojawiła, są już
w zaawansowanym
stadium choroby i są
praktycznie nie
do odratowania.

Jemioła na ogół nie stanowi zagrożenia dla drzewa, na którym żyje



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.

Zapisy i informacje
10, 12-17, 19-24 czerwca 

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.

Je śli z ja kie goś po wo du mu si my
je chać do pra cy sa mo cho dem, war to
za dbać o eko lo gię i za brać ze so bą
człon ka ro dzi ny al bo są sia da, któ re -
go mo że my np. pod wieźć do ko mu -
ni ka cji miej skiej. Naj wy god niej zo -
sta wić pa sa że ra w jed nej ze stref
K+R, wy zna czo nych wła śnie w po -
bli żu sta cji me tra. Pierw sza z nich,
któ rej wró ży my wiel ką po pu lar ność,

znaj du je się na Nocz nic kie go, obok
par kin gu P+R, sta cji Mło ci ny i – co
rów nie istot ne – sta no wisk wy ko rzy -
sty wa nych przez au to bu sy mię dzy -
mia sto we. Dru ga po wsta ła na Sło -
dow cu. Do trze my do niej, ja dąc Ka -
spro wi cza w kie run ku Żo li bo rza.

W stre fie K+R mo że my za trzy -
mać się na mak sy mal nie dwie mi -
nu ty, co po zwa la na zo sta wie nie

pa sa że ra z du żym ba ga żem. Za po -
ży czo ny z Czech po mysł Za rzą du
Trans por tu Miej skie go spraw dzi
się pod wa run kiem, że kie row cy
nie bę dą wy ko rzy sty wać ozna czo -
nych na nie bie sko miejsc ja ko par -
kin gów. Je śli bę dzie my umie li ko -
rzy stać z K+R, ZTM wy zna czy
ko lej ne stre fy te go ty pu.

(dg)

„Podrzucisz mnie do metra?”
� Przy dwóch stacjach metra działają już strefy Kiss & Ride. Jak z nich korzystać?
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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

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
kasjerów tel. (22) 339 11 80

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
pracowników działu: nabiał/mrożonki

tel. (22) 339 11 15, wędliny/sery
tel. (22) 339 11 20, piekarnia/ciastkarnia

tel. (22) 339 11 23. Wymagana
książeczka sanitarna

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
pracowników działu: produkty suche

tel. (22) 339 11 08, tekstylia
tel. (22) 339 11 06

·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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Sprzedam dom letniskowy 
w Mężeninie nad Bugiem

Dom z bali, 70 m2, ogrzewany kominkiem.
Ogrodzona działka 900 m2, zagospodarowana (drzewa,

krzewy) z wiatą na dwa samochody.
Na parterze: salon z kuchnią i łazienką o powierzchni 35m2. 
Na użytkowym poddaszu: dwie sypialnie i duży przedpokój. 
Dom wyposażony i umeblowany do zamieszkania od zaraz.

Cena 140 tys. zł. Informacje: 502 263 070.

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






