
Zatruwający życie mieszkań-
com dzielnicy smród z kompo-
stowni Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania na Radowie
to problem znany od lat. MPO
zapowiada zamknięcie instalacji
za trzy lata, ale mieszkańcy
oczekują natychmiastowej reak-
cji. Na czele dużej grupy prote-

stujących, którzy przeszli dziś
ulicami Wólczyńską i Żerom-
skiego, jechała na taczce kukła
prezydent Hanny Gronkiewicz-

-Waltz, wyposażona w narty – to
nawiązanie do planów dotyczą-
cych przekształcenia górki śmie-
ciowej w narciarską. Stowarzy-
szenie Czyste Radiowo planuje
także zwrócenie się do rady gmi-
ny Stare Babice, na terenie któ-
rej znajduje się górka, by szczyt
otrzymał imię obecnej prezydent
Warszawy.

– Jesteśmy sami z tym proble-
mem – mówi Iwona Walentyno-
wicz, radna Bielan i aktywistka
Czystego Radiowa. – Urzędnicy
milczą, od trzech lat nic w spra-
wie kompostowni się nie dzieje.
MPO nie liczy się z nikim, a jego
działalność jest niezgodna z pra-
wem. Tymczasem nasz burmistrz
nie odpowiada nawet na maile.

– MPO nie traktuje nas powa-
żnie – dodaje wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. – Ochronia-
rze bazy MPO dostali nawet pole-

cenie, by nie wpuszczać mnie
na teren. W cywilizowanym pań-
stwie prawa to nie do pomyślenia.

Burmistrz Tomasz Mencin cze-
kał na protestujących przed bielań-
skim ratuszem, gdzie zapropono-
wał przejście do sali konferencyj-
nej. Protestujący wygwizdali go jed-
nak i zażądali rozmowy na ulicy.

– Zamówiliśmy na Politechnice
Wrocławskiej badanie dotyczące
odorowości, a obecnie przygoto-
wywana jest mapa, która pokaże
skalę problemu – powiedział
Mencina. – Jeszcze w tym miesią-
cu spotkamy się także z wicepre-
zydentem Michałem Olszewskim.

– Oczekujemy, że burmistrz bę-
dzie razem z nami protestować
przeciwko MPO – odpowiedziała
radna Walentynowicz. – Powinien
chodzić na nasze marsze i po-
przeć naszą petycję do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Zdaniem protestujących bur-
mistrz bagatelizuje problem a or-
ganizowane w urzędzie spotkania
to działania pozorowane.

– Od kilku lat mieszkamy jak
w kraju Trzeciego Świata – mówił
jeden z mieszkańców Radiowa. –
Codziennie o 22:00 z kompostow-

ni zaczyna wydobywać się smród.
Czasem budzę się w środku nocy
i muszę zamykać okna mimo upa-
łu. Dzieci po zabawie na podwórku

wymiotują. Nie chcemy czekać ko-
lejnych trzech lat.

Tymczasem w pobliżu górki
śmieciowej powstaje hala, w której
znajdzie się… kolejna komposto-
wania, budowana przez firmę Eko-
-Hetman. Wciąż nierozwiązany
pozostaje także problem z zakła-
dem firmy Byś. Na razie zgoda
na rozbudowę instalacji została
wstrzymana przez zarząd dzielnicy.

(dg)

Kolejny protest przeciwko kompostowni

Kukła Gronkiewicz-Waltz na taczce
� Prezydent miasta na taczce, syreny, wuwuzele i gwizdy pod adresem burmistrza – dzisiejszy marsz na bielański ratusz był wyjątkowo ciekawy.
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Pokonanie rowerem ulicy Pułko-
wej to spore wyzwanie. Będąca
częścią trasy krajowej nr 7 arteria
jest zupełnie nieprzystosowana
do ruchu jednośladów. Nic dziwne-
go, że rowerzystów jest tam nie-
wielu. Według wykonanych w ubie-
głym roku dla Zarządu Dróg Miej-
ski pomiarów ruchu od strony Puł-
kowej wjeżdżało na Wybrzeże
Gdyńskie i most Skłodowskiej-Cu-
rie tylko 36 rowerzystów na godzi-
nę. Gdy powstanie droga rowero-
wa umożliwiająca bezpieczny do-
jazd do stacji metra i centrum
Warszawy, liczba ta z pewnością
wzrośnie. Na połączenie czekają
także studenci UKSW, którzy zy-
skali alternatywny dla autobusu
dojazd na uczelnię. Pokonanie
drogi od stacji metra do kampusu
zajęłoby im zaledwie 10–15 minut.

Projekt dwóch dróg rowerowych
jest obecnie na etapie konsultacji
społecznej, nie powinien jednak
wzbudzać dużych kontrowersji i fi-
nalny efekt będzie prawdopodob-
nie bardzo zbliżony do przygoto-
wanego przez projektantów.

Po pokonaniu mostu Skłodow-
skiej-Curie można dziś skręcić
w prawo, gdzie droga rowerowa
łączy się z bardzo zniszczoną „ser-
wisówką”, którą czeka remont.
Nowa droga tylko dla jednośla-
dów będzie jej asfaltowym przed-
łużeniem o dwumetrowej szeroko-
ści, przecinającym skrzyżowania
z Muzealną, Farysa i Papirusów.
Na wysokości McDonalda z braku
miejsca droga i chodnik połączą
się w tzw. ciąg pieszo-rowerowy

o szerokości 3,5 metra, czyli asfal-
towy chodnik z pierwszeństwem
pieszych. Na skrzyżowaniu z Dzie-
rżoniowską będzie tylko możli-
wość przejazdu na drugą stronę
ulicy. ZDM uznał, że droga
wzdłuż parku Młocińskiego jest
na razie zbędna, ale nie wyklucza
dodania jej w dalszej przyszłości.

Osobna, również szeroka na dwa
metry i asfaltowa droga dla rowerów
powstanie po zachodniej stronie
Pułkowej. Jadąc od strony węzła
z trasą mostową przetniemy po prze-
jazdach skrzyżowanie z Heroldów
(jezdnia w kierunku Centrum straci
tam prawoskręt) i wyjazdy z domów
jednorodzinnych (droga będzie tam
wyniesiona). Na skrzyżowaniu
z Dzierżoniowską prawdopodobnie
rozpocznie się ciąg pieszo rowerowy,
dla którego alternatywą są oddzielne
chodnik i droga rowerowa. Budowa
ich wymagałaby jednak przesunięcia
całej jezdni i wydaje się nieuzasad-
niona ze względu na minimalny ruch
pieszy.

Na skrzyżowaniu z Wóycickie-
go będziemy mogli skręcić na ist-
niejący pas, zaś na granicy miasta
ponownie wjedziemy na drogę
serwisową. Budowę swojego od-
cinka zapowiada także samorząd
Łomianek, droga będzie więc
„międzymiastowa”.

Projekt dróg rowerowych mo-
żna ściągnąć ze strony ZDM
https://zdm.waw.pl. Drogowcy
przyjmują uwagi pod adresem ro-
wery@um.warszawa.pl, zaś budo-
wę planują na przyszły rok.

(dg)

…ale ucierpiał ogólny wygląd uli-
cy. Żółte latarnie z czarnymi paska-
mi nie raziłyby na trasie szybkiego
ruchu, jednak pośród gęstej zabudo-
wy Chomiczówki taka autostradowa
estetyka prezentuje się po prostu źle.
Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnia, że
dobór kolorystyki był podyktowany
bezpieczeństwem. Pytanie brzmi:
czy naprawdę nie dało się pogodzić
bezpieczeństwa z estetyką?

Skrzyżowanie Conrada z Bogu-
sławskiego zostało niedawno

przebudowane. Powstało nowe
przejście z azylami, lewoskręt
w Bogusławskiego i pas rozdziela-
jący. Po zachodniej stronie jezd-
nia ulicy Conrada została zwężo-
na do jednego pasa, co samo
w sobie przyczyniło się do popra-
wy bezpieczeństwa. Teraz drogo-
wcy dostawili nieszczęsne latar-
nie-pszczoły, oświetlające przej-
ście LED-owym światłem.

Kolejne zmiany na skrzyżowaniu
będą możliwe już za rok. W projek-

cie Aleksandra Buczyńskiego
i Bogdana Rossy „Uzupełnienie
sieci tras rowerowych na Chomi-
czówce” znalazła się wzmianka
o zwężeniu wlotu ulicy Bogusław-
skiego do przepisowej szerokości
i wyniesienie go oraz budowie no-
wego wlotu tylko dla rowerów
po północnej stronie skrzyżowania.
Dzięki niemu możliwe byłoby prze-
jechanie np. z Kwitnącej na Gotyc-
ką bez zsiadania z roweru.

Dominik Gadomski

Nie ma być ładnie, ma być bezpiecznie
� Na skrzyżowaniu Conrada z Bogusławskiego stanęły żółto-czarne latarnie,
doświetlające przejście dla pieszych. Nie ma wątpliwości, że będzie tam bezpieczniej…

Pułkowa dla rowerów
już w przyszłym roku
� Trwają konsultacje społeczne w sprawie częściowej
przebudowy północnego odcinka Wisłostrady. Wzdłuż
trasy krajowej powstaną drogi na rowerów.
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Na ciekawej skądinąd placówce
przy ulicy Palisadowej stoi sobie
niezwykła willa pamiętająca czasy
przedwojenne, gdy po okolicy
przechadzały się sarny i łosie. Wil-
la jeszcze stoi, ale być może już
niedługo. Jej dni wydają się poli-
czone i może podzielić losy wielu

innych przedwojennych budyn-
ków najpierw zniszczonych i do-
prowadzonych do ruiny, a potem
rozebranych do ostatniej cegły.

Akurat tej willi byłoby nadzwy-
czajnie żal. Bo jest, a raczej była
i urokliwa, i oryginalna. Była do-

póki opuszczona i zaniedbana nie
stała się prawie ruderą, o czym pi-
saliśmy zresztą w ubiegłym roku.

Piętrowy budynek elewację ma
wyszarzałą i mocno sfatygowaną,
dach wybrakowany, okna zaśle-
pione pustakami. Tablice ostrze-
gają o zagrożeniu budowlanym.
Otoczenie też nie za ciekawe –
krzaki, trawa po pas i śmietnisko.

Ale nawet dzisiaj willa z charak-
terystyczną wieżyczką nosi jeszcze
ślady dawnej świetności.

Willa Jana Gessnera
Willa na Palisadowej 7 wybu-

dowana została na początku
lat 20. dla Jana Gessnera, właści-
ciela apteki w Alejach Jerozolim-
skich. Cudem przetrwała bitwę
pod Wólką Węglową rozgrywają-
cą się w tym rejonie we wrze-
śniu 1939 roku. Po wojnie znacjo-
nalizowany budynek zajął kwate-
runek. A dalej już potoczyło się
jak zwykle. Lokatorzy się zmie-
niali, nikt o willę nie dbał, re-
monty były sporadyczne i ograni-
czały się do prac interwencyj-
nych. W efekcie budynek coraz
bardziej niszczał. W końcu po-

padł w całkowitą ruinę. Parkiety
zostały zerwane, schody zniszczo-
ne, wyposażenie rozkradzione,
dach zaczął się sypać. Od kilku
lat dom jest całkowicie opuszczo-
ny i dogorywa.

Pierwsza reakcja jest oczywista
– trzeba ratować willę, nie dać jej

się rozpaść na śmietniku historii.
Tyle, że jak mówi rzeczniczka ra-
tusza, remont kosztowałby kilka
milionów złotych. Ratusza na taki
wydatek nie stać, więc szuka
na budynek kupca. Prywatny in-
westor, o ile się znajdzie, może
budynek uratować. Ale przecież

nie musi. Bywało przecież, że ob-
jęte ochroną konserwatorską
obiekty, których stan techniczny
uznawano za niebezpieczny, były
rozbierane. Czy cenna bielańska
pamiątka skazana jest zatem
na zagładę? Oby jednak nie.

(wk)
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Bielany stracą zabytek? Willa przy Palisadowej na sprzedaż
� Zabytkowa willa przy Palisadowej to dziś niemal kompletna ruina. Ratusz twierdzi, że remont jest nieopłacalny, więc chce sprzedać budynek.

Willa
na Palisadowej 7
wybudowana została
na początku lat 20. dla
Jana Gessnera,
właściciela apteki
w Alejach
Jerozolimskich. Cudem
przetrwała bitwę
pod Wólką Węglową
rozgrywającą się w tym
rejonie we wrześniu 1939
roku.



Trwa remont ulicy Kwitnącej
na odcinku od Conrada do Bogu-
sławskiego. Prace znacznie wykra-
czają poza zwykłe frezowanie,
które można przeprowadzić
w dwa dni: jezdnia zostanie roze-
brana i zbudowana od nowa. Tak

poważny remont oznacza oczywi-
ście zamknięcie ulicy dla ruchu
kołowego. Przystanki autobusowe
przy Głowackiego i Maszewskiej

są nieczynne, podobnie jak pętla
przy forcie Wawrzyszew.

– Na czas przebudowy Kwitnącej
na odcinku od Conrada do Bogu-
sławskiego zaproponowaliśmy dla
linii 203 trasę objazdową ulicą Bo-
gusławskiego – mówi Magdalena
Potocka z Zarządu Transportu
Miejskiego. – Na ulicy tej zamonto-
wane są jednak pełne progi zwal-
niające. Wystąpiliśmy Urzędu

Dzielnicy Bielany o demontaż pro-
gów. Uzyskaliśmy odpowiedź, że są
objęte gwarancją i nie ma możliwo-
ści ich demontażu. Ostatecznie je-
steśmy więc zmuszeni zawiesić kur-
sowanie linii. O takiej konieczności
poinformowaliśmy urząd dzielnicy,
który zaakceptował to rozwiązanie.

Osoby mieszkające w pobliżu
Księżycowej i fortu Wawrzyszew
zostały całkowicie pozbawione
komunikacji miejskiej. Likwidacja
wszystkich, niemal siedemdziesię-
ciu dziennie, kursów linii 203
oznacza dla nich codzienne 1,5-
kilometrowe spacery do Conrada
lub przesiadkę do samochodów.
A to fatalna wiadomość dla całej
Chomiczówki.

Zakończenie remontu Kwitną-
cej planowane jest na 15 sierpnia,
ale może zostać przełożone ze
względu na złą pogodę i inne
przeszkody.

(dg)

Dwa miesiące bez autobusu na Chomiczówce
� 15 czerwca rozpoczął się remont ulicy Kwitnącej. Oznacza to, że część
mieszkańców została całkowicie pozbawiona komunikacji miejskiej.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Zakończenie
remontu Kwitnącej
planowane jest na 15
sierpnia, ale może zostać
przełożone ze względu
na złą pogodę i inne
przeszkody.

O mę żczyź nie, któ ry ob na żał się
przed szko łą przy ul. Wrze cio no
w obec no ści dwóch dziew czy nek,
po in for mo wał po li cjan tów przy -
pad ko wy prze cho dzień. Funk cjo -
na riu sze na tych miast po je cha li
na miej sce i za trzy ma li 43-let nie -
go Syl we stra K. Oka za ło się, że
w cią gu trzech lat mę żczy zna co

naj mniej czte ro krot nie był no to -
wa ny za to sa mo prze stęp stwo.
Tra fił na trzy mie sią ce do aresz tu.

Eks hi bi cjo nizm w obec no ści
dzie ci jest zgod nie z pra wem kla -
sy fi ko wa ny ja ko „in na czyn ność
sek su al na”. Gro zi za to od dwóch
do dwu na stu lat wię zie nia.

(dg)

Obnażał się przed szkołą
na Wrzecionie
� Policja zatrzymała 43-latka, który rozbierał się
przed dziećmi idącymi do szkoły przy ul. Wrzeciono.

źródło: w
w

w.zoliborz.policja.w
aw.pl
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Nie któ rzy se nio rzy py ta ją, czy
ma ri hu ana jest z ko no pi, in ni po -
sia da ją na ten te mat peł ną wie -
dzę. Do któ rej z grup na le ża ła
70-lat ka z Ma ry mon tu? W jej
przy do mo wym ogród ku przy Ło -
miań skiej ro sło kil ka krza ków ko -
no pi in dyj skich, któ re od kry li
wczo raj stra żni cy miej scy, zaj mu -
ją cy się „kon tro lą śro do wi ska”.
Spra wę prze ję ła po li cja.

– Krzacz ki zo sta ły prze ka za ne
do ba dań – mó wi kom. El wi ra
Ko złow ska z Ko men dy Re jo no -
wej Po li cji War sza wa V. – Na ra -
zie nie udzie la my in nych in for ma -
cji na ten te mat.

Za upra wę ko no pi in dyj skich
gro zi ka ra do trzech lat wię zie nia
i nie ma mo żli wo ści umo rze nia
po stę po wa nia w tej spra wie.

(dg)

Marihuana w ogródku u 70-latki
� Hodowla krzaczków konopi indyjskich kojarzy się
zazwyczaj z ludźmi młodymi. Najnowsze znalezisko straży
miejskiej wskazuje, że ten trop myślenia może być błędny.

Za uprawę konopi indyjskich grozi kara do trzech lat więzienia

źródło: straż m
iejska

Par kin gi P+R obok sta cji Mło -
ci ny ofe ru ją oko ło 1100 miejsc,
ale to zde cy do wa nie za ma ło
w sto sun ku do licz by sa mo cho -
dów, przy je żdża ją cych co dzien nie
ra no z są sied nich dziel nic i gmin.
Au ta za sta wia ją wszyst kie oko -
licz ne ulicz ki na Wrze cio nie
i Waw rzy sze wie. To wa rzy szą im
spa li ny i ha łas. Aby choć tro chę
zmniej szyć pro blem nie le gal ne go
par ko wa nia, Za rząd Trans por tu
Miej skie go pla nu je bu do wę ko lej -
nych 160 miejsc na pa sie zie le ni
uli cy Ka spro wi cza, tuż obok po łu -
dnio we go wej ścia na sta cję. Po -
nie waż obec nie jest tam traw nik
i mło de drze wa, wie lu miesz kań -
ców jest roz cza ro wa nych tą pro -
po zy cją.

– Bu do wa nie ko lej nych miejsc
par kin go wych tyl ko za chę ca – pi -
sze nasz czy tel nik. – Ma my tu już
dwa P+R, ma my Li dla i po wsta je
Ga le ria Mło ci ny, ma my Ma kro.
A ci da ją jesz cze wię cej be to nu.
Za miast po cią gnąć chod nik, zro -
bić fon tan nę czy dep tak na Ka -
spro wi cza, to u nas do mi nu ją ar -
chi tek ci z PRL. Tak się już nie
pro jek tu je miast!

In ni zwra ca ją uwa gę, że 160
miejsc dla sa mo cho dów to in we sty -
cja dla za le d wie 200 osób. Znacz nie
wię cej osób od czu je skut ki de gra -
da cji prze strze ni pu blicz nej, a nie -
któ rzy wręcz wi dzie li by przez okno
par king za miast zie le ni. Po nie waż
ZTM nie ogło sił jesz cze na wet
prze tar gu, gru pa miesz kań ców pró -

bu je za trzy mać bu do wę. Na osie dlu
No we Bie la ny przy Ka spro wi -
cza 119 zbie ra ne są pod pi sy pod pe -
ty cją o re zy gna cję z par kin gu.

– Te ren wo kół sta cji me tra to
głów nie osie dla i pę tla au to bu so wa
– pi sze wspól no ta miesz ka nio wa. –
W naj bli ższej oko li cy brak jest te -

re nów zie lo nych. Za miast bu do wać
ko lej ny be to no wy par king, war to
by ło by prze kształ cić pas zie le ni po -
mię dzy jezd nia mi w skwer dla
miesz kań ców oko licz nych osie dli.

Miesz kań cy su ge ru ją, by w za -
mian do bu do wać ko lej ne pię tra
do ga ra żu P+R. Pod pi sy zbie ra ne
są do 20 czerw ca w po miesz cze -
niu ochro ny przy Ka spro wi -
cza 119.

(dg)

Protest przeciwko P+R na Kasprowicza
� Mieszkańcy bloków stojących obok stacji Młociny nie chcą nowego parkingu.
Mają dość przekształcania trawników w parkingi.



W wa ka cyj nych pla ców kach edu -
ka cyj nych od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 7.30–17.00 dzie ciom
i mło dzie ży szkol nej dziel ni ca za -
pew nia opie kę, wy ży wie nie oraz bo -
ga tą ofer tę pro gra mo wą – za ję cia
spor to we, re kre acyj ne, ar ty stycz ne,
edu ka cyj ne, kul tu ral ne oraz świe tli -
co we. Pro gram ak cji jest bar dzo
uroz ma ico ny i do sto so wa ny do wie -
ku oraz za in te re so wań uczest ni ków.

Osiem szkół
Za ję cia edu ka cyj ne bę dą się od -

by wa ły w ośmiu bie lań skich szko -
łach: Szko le Pod sta wo wej nr 80
przy uli cy Aspekt, w Szko le Pod sta -
wo wej nr 133 przy Fon ta ny, w Szko -
le Pod sta wo wej nr 187 przy Staf fa,
w Szko le Pod sta wo wej nr 209 w alei
Rey mon ta, w Szko le Pod sta wo wej
nr 247 przy uli cy Wrze cio no, w Ze -
spo le Szkół nr 52 przy Sze ge dyń -

skiej, w Ze spo le Szkół nr 56
przy Fon ta ny oraz w Ze spo le Szkół
nr 124 przy Con ra da.

Dzie ci mo żna za pi sy wać
do koń ca czerw ca w po szcze gól -
nych szko łach. Za ję cia są bez płat -
ne, po sił ki kosz tu ją zaś 7 zł dzien -
nie. Ce na obej mu je dwa po sił ki,
w tym je den cie pły np. dru gie
śnia da nie i obiad lub obiad i pod -
wie czo rek. O zwol nie nie z opłat
za je dze nie mo gą ubie gać się
ucznio wie, któ rzy ko rzy sta ją
z bez płat nych obia dów na mo cy
de cy zji Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej lub de cy zji dy rek to ra szko ły.

Na An der se na, Ce głow skiej
i Sze ge dyń skiej

Oprócz te go w ra mach ak cji „La to
w mie ście” Mło dzie żo wy Dom Kul -
tu ry na An der se na or ga ni zu je warsz -
ta ty fo to gra ficz ne, te atral ne, kur sy

mo de lar skie, spo tka nia z gra mi lo -
gicz ny mi, warsz ta ty le pie nia z ma sy
sol nej, ró żno rod ne za ję cia mu zycz ne
i pla stycz ne. Z ko lei w MDK „Bie la -
ny” na Ce głow skiej bę dzie mo żna
na uczyć się gry na gi ta rze, na uczyć
się ro bić mo zai ki ze szkła, wy ko ny -
wać na czy nia ce ra micz ne al bo po -
grać w te ni sa sto ło we go.

W Bie lań skim Cen trum Edu ka cji
Kul tu ral nej na Sze ge dyń skiej od by -
wać się bę dą roz ma ite warsz ta ty
– mu zycz ne, pla stycz ne, kom pu te ro -
we, fil mo we, ta necz ne, zaś w Bi blio -
te ce dla Dzie ci i Mło dzie ży
przy Du ra cza uczest ni cy ak cji bę dą
mo gli na uczyć się two rze nia bi żu te -
rii, pro stych za ba wek, po znać se kre -
ty ori ga mi, wy ru szyć w wir tu al ne eg -
zo tycz ne pod ró że al bo uczest ni czyć
w za ję ciach ku li nar nych pod ha słem
„Sma ki świa ta”. Me dia te ka
przy Sze ge dyń skiej przy go to wa ła
roz ma ite za ję cia edu ka cyj ne, m.in.
przy bli ża ją ce hi sto rię wy na laz ków
al bo za chę ca ją ce do od kry cia w so -
bie ukry tych ta len tów. Bę dzie tu ta -
kże mo żna za grać w gry plan szo we.

La to na spor to wo
Na pły wal ni CRS Bie la ny

przy Lin de go or ga ni zo wa ne bę dą
co dzien nie gry i za ba wy w wo dzie
oraz na uka pły wa nia, a na ha li
spor to wej CRS przy Con ra da bę -
dzie mo żna po grać w pił kę no żną,
ko szy ków kę, siat ków kę, czy wziąć
udział w za ję ciach z ae ro bi ku.
Pierw szeń stwo bę dą mia ły dzie ci
z wa ka cyj nych punk tów edu ka cyj -
nych pro gra mu „La to w Mie ście”,
ale je śli bę dą wol ne miej sca,
przyjść mo że ka żdy.

Na wet dla tych, któ rzy nie wy -
je żdża ją na la to, wa ka cje na Bie -
la nach za po wia da ją się bar dzo
atrak cyj nie. (wk)

Lato w mieście na Bielanach
� Co robić w wakacje? Dzielnica przygotowała bogaty program dla dzieci i młodzieży.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porady prawne

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ze szło rocz na wy ciecz ka do Par ku Le śne go Mło ci ny
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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.

Zapisy i informacje
24-30 czerwca, 1,2,4-9 lipca 

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–
47, 605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Za po wia da na ja ko atrak cja
przy stań rze czy wi ście ro bi wra że -
nie. Po ło żo na jest na skra ju La -
sku Mło ciń skie go. Mo żna tu
dojść uro kli wą le śną ście żką lub
przejść od par kin gu przy po la nie
nie da le ko uli cy Pa pi ru sów. A gdy
już się tam do trze, zwra ca uwa gę
cie ka we, nie ja ko or ga nicz ne
wkom po no wa nie obiek tu w kra -
jo braz oko li cy. Na wet sztucz na
pa gór ko wa ta kon struk cja
w kształ cie musz li śli ma ka, choć
rzu ca się w oczy, nie spra wia wra -
że nia ob ce go cia ła w zie lo nej

oko li cy. Wy ło żo na zo sta ła dar nią,
a na tu ral ne ma te ria ły zo sta ły za -
sto so wa ne wszę dzie, gdzie tyl ko
by ło to mo żli we. Ście żki ma ją
żwi ro wą na wierzch nię, a brze gi
umoc nio no ka mie niem ła ma nym.
Be to nu jest nie wie le i uży to go
tyl ko tam, gdzie by ło to ab so lut -
nie nie zbęd ne.

Przy stań w po ło wie dłu go ści
rze ki

In we sty cja kosz to wa ła 524 tys.
zł. Zre ali zo wał ją sto łecz ny Za rząd
Mie nia. Przy stań zlo ka li zo wa na

jest na 525 ki lo me trze Wi sły, czy li
do kład nie w po ło wie dłu go ści rze -
ki, o czym in for mu je ta bli ca.

– Sta ra my się, aby na Bie la nach
po wsta wa ło co raz wię cej miejsc
przy ja znych dla osób w ka żdym
wie ku, rów nież dla ro dzin z dzieć -
mi, gdzie na si miesz kań cy mo gli -
by ak tyw nie spę dzić wol ny czas.
Przy stań Mło ci ny z pew no ścią bę -
dzie du żą atrak cją – mó wi bur -
mistrz Bie lan, To masz Men ci na.

W naj bli ższych mie sią cach
urząd pla nu je wie le im prez w po -
bli żu no wej przy sta ni. Już te raz

w ka żdą so bo tę ćwi czą tu ko bie ty
chcą ce za dbać o zdro wie i kon dy -
cję w cy klu Wo men's Run.
W rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia
War szaw skie go, 1 sierp nia za pla -
no wa no bieg prze ła jo wy dla dzie -
ci z pik ni kiem re kre acyj nym, a 9
paź dzier ni ka w oko li cy po ja wi się
bie lań ski tria tlon.

Na tym rzecz ja sna nie ko niec.
Czym wszak by ła by przy stań bez
przy bi ja ją cych do niej stat ków
i pro mów. – Za le ży nam na tym,
aby po mię dzy Mło ci na mi a Bul wa -
rem Wi śla nym przy Zam ku Kró -

lew skim pły wał na sta łe sta tek. Są
też szan se, że prom, któ ry te raz
pły wa po mię dzy Ło mian ka mi
i Bia ło łę ką, kur so wał w trój ką cie
obej mu ją cym rów nież Bie la ny – za -
po wia da za stęp ca bur mi strza Grze -
gorz Pie tru czuk. Do da je też, że
pro ce du ry zmie rza ją ku koń co wi
i wszyst ko wska zu je na to, że z no -
wych rej sów po Wi śle sko rzy sta my

już w wa ka cje. Na ra zie co ty dzień
w week en dy mo żna na mło ciń ską
przy stań przy pły nąć ka ja kiem
z Por tu Czer nia kow skie go w ra -
mach bez płat nych spły wów or ga ni -
zo wa nych przez fun da cję KiM.

(wk)

Przystań na Młocinach czeka na statki
� Bielany zyskały nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Kiedy z przystani na Młocinach ruszą statki?

Są szanse,
że prom, który teraz
pływa pomiędzy
Łomiankami i Białołęką,
kursował w trójkącie
obejmującym również
Bielany – zapowiada
zastępca burmistrza
Grzegorz Pietruczuk.



Bie la ny wy da dzą w la tach
2016–2018 o 25,2 mln zł wię cej,
niż pier wot nie pla no wa no. Do -
dat ko we pie nią dze zo sta ną prze -
zna czo ne m.in. na za da nia oświa -
to we, do po sa że nie i bu do wę no -
wych pla có wek oświa to wych, re -
mon ty dróg a ta kże sport, wy da -
rze nia kul tu ral ne i ochro nę śro -
do wi ska.

– Uda ło nam się po zy skać
na ten rok do dat ko we 8,6 mln zł,
a na ko lej ne dwa la ta 16,6 mln
zło tych, dzię ki któ rym bę dzie my
mo gli m.in. wy re mon to wać i do -
po sa żyć ist nie ją ce pla ców ki oświa -
to we, ale ta kże roz po cząć jesz cze
w tym ro ku ko lej ne, istot ne dla
dziel ni cy bu do wy: przed szko li
na Pia skach i Cho mi czów ce oraz
ul. Jam ki, a ta kże grun tow ną re -

wi ta li za cję par ku Her ber ta. – mó -
wi bur mistrz To masz Men ci na.

Zyskają uczniowie
i przedszkolaki

Dzię ki do dat ko wym pie nią dzom
jesz cze w tym ro ku roz pocz ną się
bu do wy dwóch no wych przed szko li
w miej sce ist nie ją cych przy ul. Ko -
cha now skie go 9A i przy ul. Bo gu -
sław skie go 8A. Ich od da nie do użyt -
ku pla no wa ne jest na rok 2018.
Zwięk szo ny bu dżet dziel ni cy po -
zwo li rów nież roz po cząć bu do wę ul.
Jam ki na od cin ku od Wó y cic kie go
do La su Mło ciń skie go. Zacz nie się
ta kże wiel ki trzy let ni re mont par ku
Her ber ta oraz do koń czo na zo sta nie
bu do wa par ku tram po lin na te re nie
Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go.
Za 550 tys. zło tych zo sta nie za ku -

pio na i za mon to wa na ha la pneu ma -
tycz na nad bo iskiem do pił ki no żnej
w par ku Ol szy na.

Naj więk sza kwo ta spo śród do -
dat ko wych pie nię dzy na wy dat ki
bie żą ce zo sta nie prze zna czo na
na edu ka cję. Za po zy ska ne pie nią -
dze uda się za ku pić dla wie lu pla -
có wek oświa to wych m.in. wy po sa -
że nie sal lek cyj nych, gim na stycz -
nych i szat ni, za baw ki, po mo ce dy -
dak tycz ne, ksią żki, sprzęt kom pu -
te ro wy, za baw ki ogro do we na pla -
ce za baw, a ta kże zre ali zo wać pro -
gra my edu ka cyj ne i ko lej ne re -
mon ty. 1 mln zł zo sta nie prze zna -
czo ny m.in. na po sze rze nie ofer ty
kul tu ral nej i uczcze nie przy pa da -
ją cej w tym ro ku 100. rocz ni cy
przy łą cze nia do War sza wy osie dli
Ru da, Ma ry mon tu i Pia sków. Zo -

sta ną ta kże za ku pio ne no we ksią -
żki do bi blio tek oraz wy mie nio ny
zo sta nie sprzęt elek tro nicz ny
w Bie lań skim Ośrod ku Kul tu ry.

Na resz cie po wró ci Słoń
Dzię ki do dat ko wym 660 tys. zł

bę dzie mo żli we m.in. zre ali zo wa -
nie pro gra mów ak ty wi zu ją cych
se nio rów, któ rych ce lem jest
prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
spo łecz ne mu czy zor ga ni zo wa nie
dla nich za jęć do dat ko wych oraz
wcza sów. 470 tys. zł umo żli wi or -
ga ni za cję ko lej nych wy da rzeń
spor to wych oraz za kup na gród
dla uczest ni ków, a ta kże bie żą ce
re mon ty obiek tów spor to wych.

365 tys. zł zo sta nie prze zna czo -
nych na utrzy ma nie czy sto ści, za -
kup i mon taż ła wek oraz wy ko na -
nie prac po rząd ko wych na te re -
nach re kre acyj nych (m.in. na no -
wej pla ży i przy sta ni na Mło ci -
nach), mon taż sto ja ków ro we ro -
wych czy kon ser wa cję ujęć wo dy
oli go ceń skiej. Po wró ci rów nież
na Bie la ny dłu go wy cze ki wa ny
przez miesz kań ców Słoń, któ ry
zo sta nie usta wio ny w par ku Kę pa
Po toc ka. Po zo sta łe pie nią dze zo -
sta ną prze zna czo ne m.in. na re -
mon ty za so bów ko mu nal nych czy
do sto so wa nie czę ści ra tu sza dla
osób z nie peł no spraw no ścia mi.

(red)

Gdy na ostat niej se sji Ra da War sza wy przy zna ła Bie la nom pie nią -
dze na bu do wę na Kę pie Po toc kiej sło nia -za baw ki, na si czy tel ni cy
po dzie li li się na ro man ty ków i po zy ty wi stów. Pierw si cie szą się, że
Słoń wró ci, dru dzy twier dzą, że „są pil niej sze in we sty cje”. Chce my
czy nie chce my, Słoń sta nie na Kę pie Po toc kiej we wrze śniu, z oka -
zji 40-le cia po bli skie go osie dla Ru da.

No wy Bie lań ski Słoń bę dzie zje żdżal nią dla dzie ci. O jej wy glą dzie
zde cy du ją miesz kań cy w in ter ne to wej son dzie. Do wy bo ru są trzy
pro jek ty, spo śród któ rych je den po do ba nam się zde cy do wa nie naj -
bar dziej. Gło so wa nie trwa na stro nie Urzę du Dziel ni cy Bie la ny
do 30 czerw ca.

(dg)

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Przedszkola, remonty i powrót Słonia. Miliony dla Bielan
� Rada Warszawy przyznała Bielanom dodatkowe 8,6 mln zł do wydania w bieżącym roku i 16,6 mln zł na najbliższe dwa lata.

Słoń wraca na Bielany

Wybierz najlepszy projekt
� We wrześniu na Kępie Potockiej stanie
słoń-zabawka. O tym, jak będzie wyglądać,
zdecydują mieszkańcy.

Słoń stanie w parku Kępa Potocka





OGŁOSZENIA DROBNE
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

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
·Naprawa Okien 796-698-555

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

Elektryk 506-506-006

·KLIMATYZATORY z montażem, tanio, fachowo,
szybko, gwarancja i serwis 604-365-895

RReemmoonnttyy  AA--ZZ  tteell..  660088--773366--338844

·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
·Decyzja nawet w jeden dzień. Minimum
formalności. Zadzwoń. Tel. 668-681-863
·Elastyczna pożyczka również na oświadczenie.
Minimum formalności. tel. 668-681-906

·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 na dowolny cel zadzwoń. Tel.
668-681-906
·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-863
·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-863
·Pożyczka z dojazdem do klienta tel.
668-682-328
·Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel.
668-682-328
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Szybka pożyczka od 500 ZŁ do 25.000 zł
Akceptujemy różne formy dochodu 668-682-328
·Szybka pożyczka od 500 ZŁ do 25.000 zł
Akceptujemy różne formy dochodu 668-682-328

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
KKAASSJJEERRÓÓWW  TTEELL..  2222 333399--1111--8800

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  DDZZIIAAŁŁUU::  –– NNAABBIIAAŁŁ//MMRROOŻŻOONNKKII

TTEELL..  2222 333399--1111--1155  –– WWĘĘDDLLIINNYY//SSEERRYY  TTEELL..
2222 333399--1111--2200  –– PPIIEEKKAARRNNIIAA//CCIIAASSTTKKAARRNNIIAA  TTEELL..

2222 333399--1111--2233  WWYYMMAAGGAANNAA  KKSSIIĄĄŻŻEECCZZKKAA
SSAANNIITTAARRNNAA

CCAARRRREEFFOOUURR  WW CCHH  AARRKKAADDIIAA  ZZAATTRRUUDDNNII
PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  DDZZIIAAŁŁUU::  –– PPRROODDUUKKTTYY  SSUUCCHHEE

TTEELL..  2222 333399--1111--0088  –– TTEEKKSSTTYYLLIIAA  TTEELL..
2222 333399--1111--0066

·Do sklepu z odzieżą przyjmę panie w charakterze
sprzedawcy. Praca w Łomiankach. Cv na adres:
office@nous.org.pl z dopiskiem ŁOMIANKI

·Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH Auchaun Łomianki.
Praca w godz. 7:0--9:30. Tel. 799-015-320

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842

·Krawcową, pomoc krawiecką, osobę do
przyuczenia zatrudnię. Praca w Łomiankach. tel.
692-495-477

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

ODDAM ZA DARMO

WWyyśśllęę  bbeezzppłłaattnniiee  kkssiiąążżkkęę  WWIILLLLIIAAMM  BBRRAANNHHAAMM,,
MMĄĄŻŻ  OODD  BBOOGGAA  PPOOSSŁŁAANNYY..  PPaann  JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss

jjeesstt  tteenn  ssaamm  wwcczzoorraajj,,  ddzziiśś  ii nnaa  wwiieekkii!!
wwwwww..ggoosszzeenn..ppll  SSMMSS::  669922--447799--339900

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

RÓŻNE
·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 orzełki
ryngrafy szable bagnety dokumenty zdjęcia
gotówka tel. 504-017-418

·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

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

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.
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Te go rocz ne la to za czę ło się
na Bie la nach już 4 czerw ca. Barw -
ny ko ro wód prze szedł uli cą Ka -
spro wi cza ze Sta rych Bie lan
na Se rek, gdzie wy stą pi ła Or kie -
stra Ka me ral na Fil har mo nii Na -
ro do wej, a na stęp nie ze spo ły:
swin go wy Shim Sham i jaz zo wy
The War saw Di xi lan ders. Po prze -
rwie, pod czas któ rej od by ły się
warsz ta ty ku li nar ne i pla stycz ne
oraz kon kur sy, za gra ły gwiaz dy
wie czo ru: Kay ah i Ma ri ka.

Dwa ty go dnie póź niej świę to -
wa li śmy nad sta wa mi Bru st ma na.
Da riusz Ber na tek za grał co ve ry
pio se nek Cze sła wa Nie me na
i Czer wo nych Gi tar, wy stą pił ta -
kże ze spół The Post man, gra ją cy
utwo ry The Be atles i pol ski big bit.

Wian ki na Kę pie Po toc kiej
Przed na mi, 25 czerw ca – Bie lań -

skie Wian ki na Kę pie Po toc kiej,
w po bli żu pę tli na Gwiaź dzi stej.
Bę dzie to im pre za pod zna kiem
wie rzeń na szych przod ków, któ rzy
pod czas prze si le nia let nie go ob -
cho dzi li Noc Ku pa ły.

W pro gra mie:
• godz. 14:00–17:00: warsztat

etniczno-zielarski, wyplatanie
lampionów kupalnych, kąt
opowiadania baśni i legend
słowiańskich z teatrem
kukiełkowym, warsztat
wróżbiarski 

• godz. 16:00–17:00: warsztat
tradycyjnych pieśni
wielogłosowych – zapisy:

kontakt@miejscespotkan.waw.pl
• godz.: 17:00: gra terenowa

„W poszukiwaniu kwiatu
paproci” – zapisy:
kontakt@miejscespotkan.waw.pl

• godz. 18:00: rytuał kupalny
z animacją edukacyjną

• godz. 20:30: koncert projektu
Avtomat, Pleśni.

Ple śni łą czą ukra iń skie, ro syj -
skie, sy be ryj skie i gru ziń skie pie -
śni wie lo gło so we z no wo cze sny -
mi, ba so wy mi pod kła da mi elek -
tro nicz ny mi. Kon cer ty pro jek tu
skła da ją się za rów no ze śpie wów,
a ca pel la jak i elek tro nicz nych
ryt mów in spi ro wa nych IDM,
K-dub ste pem i fu tu re bass.

Im pre za za koń czy się o godz. 22.
(dg)

Lato na Bielanach już trwa
� „Karuzela na Bielanach co niedziela” śpiewała Maria Koterbska
w latach 50. ubiegłego wieku. Karuzeli już co prawda nie ma, ale na program
rozrywkowy w dzielnicy nie można narzekać.

Tegoroczne lato zaczęło się na Bielanach już 4 czerwca
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