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2,5 mln zł na remont niewiel-
kiego parku między ulicami Du-
racza i Perzyńskiego zostało już
przyznanych Bielanom przez Ra-
dę Warszawy i urzędnikom nie
pozostało nic innego, jak tylko
rozpocząć przygotowania do kon-
kursu na projekt. Czasu jest mało,
bo jeśli do końca grudnia nie uda
się wydać przyznanych na ten
rok 500 tys. zł, pieniądze mogą
przepaść. Z braku czasu na kon-
sultacje społeczne wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk postanowił
zorganizować spotkanie dla
mieszkańców i zapytać ich, jak wi-

dzą przyszłość parku Herberta.
Tradycyjnie w spotkaniach tego
typu biorą udział głównie senio-
rzy, a drugą grupę stanowią
znacznie mniej liczni 30-latkowie
z małymi dziećmi. Tak było i tym
razem.

Póki co jedyną pewną informa-
cją jest przeniesienie w inne miej-
sce wybiegu dla psów, znajdujące-
go się blisko okien bloku przy
Perzyńskiego (Pietruczuk zapo-
wiadał to już kilka miesięcy te-
mu), a także remont zdewastowa-
nego skateparku, który będzie
konsultowany z młodymi desko-

rolkowcami. Zgromadzeni
w szkole przy Staffa okoliczni
mieszkańcy byli zgodni właściwie
tylko w tym, że należy dostawić
wygodne ławki i dosadzić drzew
i krzewów, jednak najwięcej czasu
poświęcili tematowi monitoringu.

„Niech pani zmieni pracę”
Po założeniu monitoringu

w parku Olszyna organizująca li-
bacje „młodzież” przeniosła się
do parku Herberta. Mieszkańcy
sąsiadujących z nim bloków mó-
wią, że praktycznie co noc słyszą
odgłosy libacji, a wzywana

na miejsce straż miejska reaguje
opieszale albo wręcz boi się inter-
weniować. Zdaniem wielu osób
rozwiązaniem jest zamontowanie
kamer, które może oznaczać,
że… problem przeniesie się do
małego parku po drugiej stronie
Perzyńskiego. Na spotkaniu padła
także propozycja zamykania par-
ku Herberta na noc, która wzbu-
dziła sprzeciw jednej z młodszych
mieszkanek.

– Dlaczego miałabym nie sko-
rzystać z parku po 22:00, skoro
czasem kończę wtedy pracę? Też
chcę mieć możliwość odpoczyn-
ku. – powiedziała.

– Niech pani zmieni pracę
– odpowiedział jeden z seniorów.

„Żadnej muzyki”
Jeszcze większy spór wybuchł

wokół propozycji budowy na gór-
ce amfiteatru w postaci np. ni-
skich siedzisk, ustawionych

w koncentryczne kręgi. W tak za-
aranżowanej scenerii mogłyby od-
bywać się plenerowe koncerty
dla 200–300 osób. Mimo zapew-
nień, że odbywałyby się tam tylko
imprezy z łagodną i niezbyt gło-
śną muzyką, większość mieszkań-
ców zaprotestowała.

– Dźwięk będzie nieść się po
osiedlu, odbijając od bloków – mó-
wił jeden z nich. – Chcemy mieć
spokój. Żadnej muzyki, żadnego
amfiteatru – wtórowała sąsiadka.

„Niech karmią w domach”
Jednym z kluczowych pytań,

na jakie trzeba odpowiedzieć
przed remontem parku, jest: czy
powinno tam być miejsce dla
sportu? Najbliższe boiska znajdu-
ją się na terenie szkoły przy Staffa
i w parku Olszyna, w którym
– zdaniem niektórych – powinna
koncentrować się działalność
sportowa. Gdyby ostateczna decy-
zja należała do większości uczest-
ników spotkania, park Herberta
nie miałby więc ani charakteru
sportowego, ani kulturalnego.
Nie byłoby nawet szans na altanki
dla karmiących piersią matek.
Propozycja ta nie wzbudziła
aplauzu, zaś jedna z seniorek po-
radziła młodej matce, żeby karmi-
ła w domu.

– Po ostatniej libacji wywiezio-
no z parku więcej śmieci, niż
po którejkolwiek imprezie plene-
rowej w historii Bielan – mówi wi-
ceburmistrz Pietruczuk. – Po-
wiem brutalnie: park Herberta
musi przestać kojarzyć się z me-
nelami.

Do tego jednak długa droga.
Otwarcie nowego parku planowa-
ne jest na rok 2018.

(dg)

„Żadnej muzyki, żadnego amfiteatru”

Co dalej z parkiem Herberta?
� „Niech karmią dzieci w domach” czy też „Niech pani zmieni pracę” – to tylko kilka cytatów mieszkańców
Słodowca, którzy niezbyt tłumnie przybyli na spotkanie dotyczące przyszłości parku Herberta.

Po ostatniej
libacji wywieziono z parku
więcej śmieci, niż
po którejkolwiek imprezie
plenerowej w historii
Bielan – mówi
wiceburmistrz Pietruczuk.
– Powiem brutalnie: park
Herberta musi przestać
kojarzyć się z menelami.



Wielki sukces piłkarskiej repre-
zentacji Polski, która dotarła
do ćwierćfinału Mistrzostw Euro-
py, może sprawić, że nasz najpo-
pularniejszy sport może stać się
jeszcze popularniejszy wśród
dzieci i młodzieży. Teoretycznie
w piłkę można grać wszędzie.
Czasy, w których trzepak służył
za bramkę a piaskownica była li-
nią pomocy, odeszły jednak do la-
musa. Dziś młodzież oczekuje
prawdziwych boisk z dobrą na-
wierzchnią i oświetleniem. Kilka
lat temu wielki rządowy program
pomógł samorządom w budowie
w całej Polsce około 2600 orli-
ków. Dla młodzieży z Wawrzysze-
wa takie boisko byłoby spełnie-
niem marzeń. Liceum im. Wojcie-
cha Górskiego działa przy Tołsto-

ja od 34 lat (później otwarto rów-
nież gimnazjum), ale do dziś

szkoła nie doczekała się boiska
z prawdziwego zdarzenia.

– Część terenu szkolnego bę-
dzie przeznaczona na żłobek
– przypomina Zygmunt Morawski
z rady osiedla Wawrzyszew.
– Chcielibyśmy, żeby w zamian

powstał orlik. Gdyby udało się
otworzyć go w przyszłym roku,
uczcilibyśmy 140. rocznicę założe-
nia w Warszawie szkoły Wojcie-
cha Górskiego, której tradycję
kontynuują nasze liceum i gimna-
zjum.

Pomysłem budowy orlika udało
się zainteresować mieszkającego
na Bielanach Andrzeja Strejlaua.
Były trener reprezentacji Polski
i Legii Warszawa zaoferował swo-
ją pomoc w znalezieniu sponso-
rów. Na budowę potrzeba kilku-
set tysięcy złotych, więc może
okazać się, że nie obejdzie się bez
wsparcia ze strony samorządu
dzielnicy. Najpierw jednak pie-
niądze musiałaby przyznać Biela-
nom Rada Warszawy.

(dg)

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.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. 502-280-7202

Chcą orlika na Wawrzyszewie
� Zespół szkół przy Tołstoja od wielu lat czeka na budowę porządnego boiska.

Część terenu
szkolnego będzie
przeznaczona na żłobek
– przypomina Zygmunt
Morawski z rady osiedla
Wawrzyszew.
– Chcielibyśmy, żeby
w zamian powstał orlik.

źródło:bielany.w
aw.pl

…czego dowód dał 77-letni Le-
szek G. z Bielan. Do awantury do-
szło na ulicy Kochanowskiego.
Krewki emeryt najpierw wyjaśnił
sąsiadowi, że jego alfa romeo stoi
w niedozwolonym miejscu, a gdy
ta metoda wychowawcza nie po-

skutkowała, użył niewielkiego no-
ża do przebicia opon w samocho-
dzie. 77-latek został szybko zatrzy-
many przez policjantów. Za uszko-
dzenie cudzego mienia grozi mu
kara do pięciu lat więzienia.

(dg)

Emeryt poprzebijał opony
� Samochody parkujące na każdym wolnym skrawku
terenu potrafią być irytujące…

źródło:policja.gov.pl
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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. 502-280-720 3

Je śli an giel skie ko me die nie kła mią, głów nym za da niem stra ża ków
jest zdej mo wa nie z drzew ko tów, któ re ucie kły sta rusz kom. Na Sło dow -
cu co praw da nie by ło ani sta rusz ki, ani drze wa, ale sy tu acja mi mo
wszyst ko by ła roz czu la ją ca: stra ża cy i stra żni cy miej scy wspól ny mi si ła -
mi ra to wa li kil ku ty go dnio we go kot ka, któ ry utknął w ka na le wen ty la -
cyj nym w jed nym z bu dyn ków przy Du ra cza.

– Nie by ło mo żli wo ści wy do by cia zwie rzę cia bez spe cja li stycz ne go
sprzę tu – mó wi An drzej Py ka ło ze Stra ży Miej skiej. – Po pro si li śmy
o po moc straż po żar ną. Aby do stać się do uwię zio ne go w ka na le wen -
ty la cyj nym zwie rzę cia, stra ża cy wy ku li otwór w ścia nie jed nej z piw nic.

Uwol nio ny kot zo stał na kar mio ny i na po jo ny, a na stęp nie przy gar -
nię ty przez ro dzi nę jed nej ze stra żni czek. Słoń ce zno wu świe ci nad Bie -
la na mi.

(dg)

Strażacy uratowali kotka,
który wpadł do kanału
� Dwie służby miejskie ratowały zwierzątko, które
utknęło w budynku przy Duracza.

Na wnio sek urzę du dziel ni cy
Be mo wo wio sną Ma zo wiec ka
Wo je wódz ka In spek cja Ochro ny
Śro do wi ska pro wa dzi ła kon tro lę
na lot ni sku Ba bi ce za kła da jąc, że
to za nie czysz cze nia z lot ni ska
wpa da ją do Po to ku. Po bra no
prób ki wo dy do ba dań, za rów no
z czę ści za kry tej (ru ro cią gu), jak
i czę ści od kry tej Po to ku.

– Oka za ło się, że aku rat te go
dnia stan wo dy na ca łej dłu go ści
Po to ku nie bu dził żad nych za -
strze żeń, a nie któ re wskaź ni ki są
na wet lep sze niż na Be mo wie. Po -
rów na nie wy ni ków ba dań z war -
to ścia mi gra nicz ny mi dla wód po -
wierzch nio wych sy tu uje ozna czo -
ne wskaź ni ki dla I lub II kla sy ja -
ko ści wód – mó wi wicebur mistrz

Bie lan Grze gorz Pie tru czuk i do -
da je, że wciąż zda rza ją się dni,
kie dy od kry tą czę ścią Po to ku pły -
nie za nie czysz czo na, brzyd ko
pach ną ca, męt na wo da. Na ogół
zda rza się to w cza sie dłu gie go
week en du, póź no wie czo rem, czy -
li kie dy słu żby miej skie nie dzia ła -
ją na peł nych ob ro tach i wy kry cie
spraw cy jest utrud nio ne.

Bie la ny spraw dzi ły swo ją część
Po to ku, to sa mo zro bi ło też Be -
mo wo.

– Po bra no prób ki ście ków
do ba da nia ze stu dzien ki na ko -
lek to rze desz czo wym przy skrzy -
żo wa niu ul. Kle ber ga z ul. Te le fo -
nicz ną, oraz stu dzien ki znaj du ją -
cej się na te re nie i za Lot ni skiem
Sta re Ba bi ce, aby spraw dzić,
po czy jej stro nie jest pro blem
– Be mo wa czy Bie lan. Wy ni ki ba -
dań po stro nie Be mo wa nie wy ka -
zu ją żad nych za nie czysz czeń
i utrzy mu ją się na tym po zio mie
od wie lu lat – pod kre śla An na Fi -
szer -No wac ka, rzecz nicz ka urzę -
du dziel ni cy Be mo wo.

Urzęd ni cy z Be mo wa są prze -
ko na ni, że wo da jest za nie czysz -
cza na na te re nie Bie lan. Do Po to -
ku Bie lań skie go, w czę ści za kry tej
w ru ro cią gu, są pod łą czo ne nie le -
gal ne zrzu ty z tar go wi ska, ewen -
tu al nie z in nych nie za in wen ta ry -
zo wa nych do pły wów. Przed kil ku

la ty tra sa ru ro cią gu na Be mo wie
zo sta ła przej rza na ka me rą
i wszyst kie nie le gal ne pod łą cze nia
na Bo er ne ro wie zo sta ły od cię te.
Te raz od pro wa dza tyl ko wo dy
opa do we.

Są pie nią dze na kon tro lę
Fak tem jest, że przez la ta nie

zo stał usta lo ny wła ści ciel ko lek to -
rów (od stro ny lot ni ska Ba bi ce
i ul. Księ ży co wej oraz od stro ny
ko ścio ła przy ul. Con ra da) i ich
wy lo tów do Po to ku Bie lań skie go.
Dla te go nie by ło mo żli wo ści zo bo -
wią za nia wła ści cie li do cze go kol -
wiek. Dziel ni ca zwró ci ła się w tej
spra wie o po moc do władz mia sta
i Mi ni ster stwa Śro do wi ska.

– W grud niu po pro si li śmy
o usta le nie wła ści cie la ko lek to ra
i je go wy lo tu po ni żej ul. Con ra da,
któ rym wpro wa dza ne są ście ki
do Po to ku Bie lań skie go. Obec nie
kon tro lo wa ne są umo wy na od -
biór nie czy sto ści na po se sjach.
Mia sto przy zna ło nam pie nią dze
na wy ko na nie in wen ta ry za cji nie -
le gal nych pod łą czeń i ich li kwi da -
cję. Biu ro In fra struk tu ry nie -
zwłocz nie przy stą pi do wy ło nie nia
wy ko naw cy i pra ce nie ba wem zo -
sta ną prze pro wa dzo ne – pod kre -
śla wicebur mistrz Grze gorz Pie -
tru czuk.

(AS)

Kto brudzi Potok Bielański?
� Płynący przez Bemowo i Bielany potok stał się kością niezgody pomiędzy
dzielnicami. Śmierdzące ścieki co jakiś czas trafiają do wody i wciąż nierozpoznane
pozostaje źródło zanieczyszczenia.

Wciąż
zdarzają się dni, kiedy
odkrytą częścią Potoku
płynie zanieczyszczona,
brzydko pachnąca,
mętna woda. Na ogół
zdarza się to w czasie
długiego weekendu,
późno wieczorem, czyli
kiedy służby miejskie nie
działają na pełnych
obrotach i wykrycie
sprawcy jest utrudnione.

Urzęd ni cy z Be mo wa są prze ko na ni, że wo da jest za nie czysz cza na na te re nie Bie lan

źródło: straż m
iejska



Nie po zor ny bar na Ka spro wi -
cza 16, ser wu ją cy kuch nię azja tyc -
ką, czyn ny jest co dzien nie w go -
dzi nach 9–21. W ty go dniu w go -
dzi nach po ran nych wy peł nio ny
jest po brze gi, na szczę ście uda je
mi się zna leźć wol ny sto lik. Z po -
nad stu po zy cji w me nu wy bra łam
dla sie bie ma łą por cję kur cza ka
z ana na sem, któ rej nie da łam ra -
dy zjeść. Cie ka we więc jak wy glą -
da du ża? Wy cho wa łam się w cza -
sach je dze nia fit, czy li obo wiąz ko -
wo zie le ni ny w ka żdej po tra wie.
W mo je gu sta ta kie je dze nie nie
tra fia, choć wo kół sie bie ob ser wu -
ję mnó stwo za do wo lo nych lu dzi.
Za py ta łam ich: ja ka jest ta jem ni -
ca po pu lar no ści te go nie wiel kie go
ba ru?

– Cho dzę tu taj od 15 lat, a Ha -
mi'ego po zna łem w szko le śred -
niej. Wszyst ko za le ży od ku cha -
rza, któ ry przy go to wu je je dze nie.
Pra cu je ich tu kil ku. Dzi siaj kur -
czak mógł by być bar dziej usma żo -
ny, jed nak wiem, że ju tro bę dzie
le piej – mó wi Pa weł. Sto lik da lej
sie dzi czte rech stu den tów. Trzech
z nich mó wi, że przy cho dzi tu taj
co dzien nie (!), a ich ulu bio nym
da niem jest kur czak w pię ciu
sma kach, któ re go na zy wa ją „kul -
ka mi”. Za du żą por cję za pła ci -
my 12 zł, za mniej szą 10. – Za ta -
kie pie nią dze trud no zna leźć
w War sza wie miej sce, gdzie na -
jem się do sy ta – mó wi To mek.

Do jazd do ba ru jest pro sty, wy -
star czy wy siąść na me trze Sło do -
wiec i iść w kie run ku Pod cza szyń -
skie go. Od przed sta wi cie la ro dzin -
nej fir my do wie dzia łam się, że dru -
gi lo kal zo sta nie nie dłu go otwar ty
w blo ku przy Że rom skie go 1.

– Ha mi ist nie je na ryn ku już
pra wie 20 lat. Za czy na li śmy
na Że rom skie go, po tem prze nie -
śli śmy się na Ka spro wi cza. Niech
nie zmy li ni ko go Ha mi na Ma ry -
mon cie, nie na le ży do fir my.
Przez po nad pięć lat by li śmy rów -

nież na Be mo wie. Na si dziad ko -
wie przy by li do Pol ski, aby pra co -
wać, uczyć się, my je ste śmy tu już
za ko rze nie ni. Ser wu je my smacz -
ne je dze nie, na si ku cha rze łą czą
ró żne kuch nie, a uży wa my tyl ko
pol skich skład ni ków. Je ste śmy
bar dzo przy jaź nie na sta wie ni
do na szych go ści i otwar ci. Klien -
ci do nas wra ca ją, po nie waż ce na
jest ade kwat na do ja ko ści i ka żdy
mo że zna leźć tu coś dla sie bie
– za chwa la Ke vin Nguy en.

Mó wi, że na zwa zo sta ła wy my -
ślo na wspól nie, przez ca łą ro dzi -
nę. Przede wszyst kim jest to pseu -
do nim, ozna cza ta kże „coś ła twe -
go”. No wy lo kal na Że rom skie go
rów nież bę dzie no sił szyld Ha mi.

– Re stau ra cja na Że rom skie go
jest na szym no wym pro jek tem.
Bu dy nek, lo kal, kon struk cja
– wszyst ko jest tam lep sze. W me -
nu znaj dą się sta re jak i no we po -
zy cje, bę dzie wię cej azja tyc kie go
je dze nia. Nie mniej ce ny po zo sta -
ną te sa me. – mó wi Ke vin.

Po pu lar ność ba ru pod su mo wu -
je krót ko: ce na, szyb kość pra cy
i miej sce, do któ re go przy wy kli
klien ci. Ot, ta jem ni ca suk ce su.

Mo ni ka Krup ska

Będzie drugi Hami na Bielanach
Najlepszy chińczyk w Warszawie?
� Mówią o nim „perełka na Bielanach”, „najlepszy chińczyk w Warszawie”. I choć nie
zachęca wyglądem, przyciąga tłumy.

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 spo -
tka nie: tel. 511–525–050.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 99 zł

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. 502-280-7204

Wszyst kie czte ry kon cer ty bę dą
spo tka nia mi z mu zy ką w naj lep -
szym wy da niu, w do dat ku na wo -
dzie, w pięk nym oto cze niu sta -
wów Bru st ma na. W ka żdy z lip co -
wych piąt ków usły szy my tro chę
coś in ne go. Bę dzie więc ró żno -
rod nie – raz kla sycz nie, raz lek ko
i przy jem nie. Czy li dla ka żde go
coś mi łe go.

Zacz nie się od zna nych i lu bia -
nych utwo rów z krę gu mu zy ki kla -
sycz nej, ta kże ope ret ko wo – mu si -
ca lo wej w wy ko na niu Agniesz ki
Ko złow skiej & Con Pa sio ne. Po -
tem for ma cja Dro men ca za bie rze
słu cha czy w świat mu zy ki cy gań -
skiej, łą cząc tra dy cję i kul tu rę
rom ską z ele men ta mi mu zy ki pol -
skiej. W ko lej ny pią tek Sta wy Bru -
st ma na opa nu ją kle zme rzy, czy li
mu zy cy któ rzy po tra fią za grać
wszyst ko… W re per tu arze ich
kon cer tu znaj dą się te ma ty mu -
zycz ne z ró żnych stron świa ta,
m.in. utwo ry pol skie, wę gier skie,
ru muń skie, ży dow skie, bał kań skie,
ro syj skie, nie miec kie… Na wiel ki
fi nał wy stą pi gru pa Kap sell wy ko -
nu ją ca re per tu ar okre śla ny mia -

nem „folk lo ru miej skie go”. Prze -
nie sie słu cha czy do cza sów sta rej
War sza wy, kie dy to na uli cach
przed mieść i w ka fej kach kró lo wa -
ła mu zy ka ta necz na i pio sen ki
z cha rak te ry stycz ną gwa rą.

W ra zie desz czo wej po go dy
kon cer ty zo sta ną prze nie sio ne
do sa li kon cer to wej Bie lań skie go
Ośrod ka Kul tu ry przy ul. Gol do -
nie go 1. Wła sne ko ce, le ża ki oraz
ko szy ki z prze ką ska mi mi le wi -
dzia ne!

(wk)

Pro gram kon cer tów:
8 lipca, godz.18.30–20.00: zespół

„Agnieszka Kozłowska & Con
Pasione” (śpiew – sopran,
skrzypce, gitara, kontrabas).

15 lipca, godz.18.30–20.00: zespół
„Dromenca” (śpiew,
akordeon, skrzypce).

22 lipca, godz.18.30–20.00:
kwartet „Klezmersi”
(skrzypce, klarnet, perkusja,
akordeon)

29 lipca, godz.18.30–20.00: zespół
„Kapsell” (banjo/gitara,
akordeon/śpiew, perkusja).

Letnie koncerty na Wawrzyszewie
� Przez cztery piątki lipca na Stawach Brustmana
odbywać się będą koncerty muzyki klasycznej.
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To już je de na sta edy cja Fil mo -
wej Sto li cy La ta. W ra mach ak cji
w kil ku na stu miej scach sto li cy po -
ka za nych zo sta nie bli sko 200 fil -
mów. War sza wia cy bę dą mo gli
za dar mo oglą dać fil my w ple ne -
rze aż do po cząt ku wrze śnia.

Dziel ni ca Bie la ny zor ga ni zo wa -
ła w tym ro ku aż dwa cy kle fil mo -
we. Pierw szy pod ha słem „Fil mo -
we Bie la ny” od by wa się w ka żdy
czwar tek przy Me trze Sło do wiec,
w ra mach dru gie go za ty tu ło wa ne -
go „Eko -la to” pro jek cje or ga ni -

zo wa ne bę dą przez ca ły sier pień
przy Sta wach Bru st ma na w po bli -
żu uli cy Wo lu men. W ra mach
pierw sze go cy klu po ka za ne zo sta -
ną tak atrak cyj ne ty tu ły jak
„Kwar tet” w re ży se rii Du sti na
Hof f ma na czy „Nie ty kal ni” Oli -
vie ra Na ka che i Eri ca To le da no.
Dru gi cykl po dej mu je te ma ty kę
sze ro ko po ję tej eko lo gii i za gro -
żeń cy wi li za cyj nych. W pro gra mie
zna la zło się mię dzy in ny mi sław -
ne „Drze wo ży cia” Ter ren -
ce`a Ma lic ka.

Pro jek cje w ra mach Fil mo wej
Sto li cy La ta od by wać się bę dą ta -
kże na żo li bor skiej Kę pie Po toc -
kiej. W ka żdą so bo tę bę dzie tam
mo żna oglą dać naj lep sze thril le ry
po li tycz ne wszech cza sów – no we,
jak choć by „Most szpie gów” Ste ve -
na Spiel ber ga, nie co star sze jak
„JFK” Oilve ra Sto ne`a, ale też że -
la zne kla sy ki ga tun ku jak „Wszy scy
lu dzie pre zy den ta” Ala na J. Pa ku li.

(wk)

Program:
30 czerw ca godz. 21:45, „Ho tel

Ma ri gold”, reż. John Mad den,
Me tro Sło do wiec

2 lip ca godz. 21:45, „Most
szpie gów”, reż. Ste ven Spiel berg,
Park Kę pa Po toc ka

7 lip ca godz. 21:45, „Dru gi ho -
tel Ma ri gold”, reż. John Mad den,
Me tro Sło do wiec

9 lip ca godz. 21:45, „Sel ma”,
reż. Ava Du Ver nay, Kę pa Po toc -
ka

14 lip ca godz. 21:45, „Kwar tet”,
reż. Du stin Hof f man, Me tro Sło -
do wiec

16 lip ca godz. 21:45, „Wła dza”,
reż. Al len Hu ghes, Kę pa Po toc ka

21 lip ca godz. 21:45, „Le piej
póź no niż póź niej”, Nan cy Mey -
ers, Me tro Sło do wiec

23 lip ca godz. 21:45, „Wszy scy
lu dzie pre zy den ta”, reż. Alan
J.Pa ku la, Kę pa Po toc ka

28 lip ca godz. 21:45, „Dziś je -
stem blon dyn ką”, reż. Marc Ro -
the mund, Me tro Sło do wiec

30 lip ca godz. 21:45, „Idy Mar -
co we”, reż. Geo r ge Clo oney, Kę -
pa Po toc ka

4 sierp nia godz. 21:15, „Nie ty -
kal ni”, reż. Oli vier Na ka che, Eric
To le da no, Me tro Sło do wiec

5 sierp nia godz. 21:15, „W mo -
rzu ognia”, Félix Enríqu ez Al -
calá, Sta wy Bru st ma na

6 sierp nia godz. 21:30, „Do bry
Agent”, reż. Ro bert De Ni ro, Kę -
pa Po toc ka

11 sierp nia godz. 21:15, „Sam -
ba”, reż. Oli vier Na ka che, Eric
To le da no, Me tro Sło do wiec

12 sierp nia godz. 21:15, „Le gal -
na Blon dyn ka 2”, reż. Char les Her -
man -Wurm feld, Sta wy Bru st ma na

13 sierp nia godz. 21:15, „Trzy -
na ście dni”, reż. Ro ger Do nald -
son, Kę pa Po toc ka

18 sierp nia godz. 21:15, „Przy -
pa dek Ha rol da Cric ka”, reż.
Marc Fo ster, Me tro Sło do wiec

19 sierp nia godz. 21:15, „Drze -
wo ży cia”, Terr rem ce Ma lick, Sta -
wy Bru st ma na

20 sierp nia godz. 21:15, „Sy ria -
na”, reż. Ste phen Ga ghan, Kę pa
Po toc ka

25 sierp nia godz. 21:15, „Ko -
chan ko wie z księ ży ca”, reż. Wes
An der son, Me tro Sło do wiec

26 sierp nia godz. 21:15, „Po ju -
trze”, Ro land Em me rich, Sta wy
Bru st ma na

27 sierp nia godz. 21:15, „Go -
od bye Ba fa na”, reż. Bil le Au gust,
Kę pa Po toc ka

1 wrze śnia godz. 21:15, „Se -
kret ne ży cie Wal te ra Mit ty”, reż.
Ben Stil ler, Me tro Sło do wiec

2 wrze śnia godz. 21:15, „Ace
Ven tu ra – Zew Na tu ry”, Ste ve
Oede kerk, Sta wy Bru st ma na

3 wrze śnia godz. 21; 15, „JFK”,
reż. Oli ver Sto ne, Kę pa Po toc ka

Wraca filmowe lato. Trzy plenerowe kina dla Bielan
� Od czerwca do września Warszawa znów będzie filmową stolicą lata. Na Bielanach plenerowe pokazy odbywają się przy stacji metra Słodowiec.
Dodatkową atrakcją będą też projekcje przy stawach Brustmana. Bardzo blisko też na Żoliborz – ciekawe seanse obejrzymy na Kępie Potockiej.

źródło: Film
ow

a Stolica L
ata

Kil ka lat te mu ban ki w Pol sce
ma so wo „wci ska ły” swo im klien -
tom kre dy ty wa lu to we. Zło tów ka
mia ła się prze cież wiecz nie umac -
niać, a in sty tu cjom fi nan so wym
„za le ża ło”, że by mie sięcz na ra ta
dla klien ta by ła jak naj ni ższa. Cie -
ka we więc dla cze go te raz, kie dy
kur sy wa lut są zna czą co in ne niż
kie dyś, ża den bank nie ofe ru je
kre dy tu we fran kach? Pew nie dla -
te go, że obec nie nie ma już per -
spek ty wy pod stęp ne go za rob ku
kosz tem lu dzi, któ rzy chcie li tyl ko
jak naj ko rzyst niej sfi nan so wać za -
kup czę sto swo je go pierw sze go
miesz ka nia.

Oszu stwa na dzie siąt ki ty się cy 
Ka żdy kto spła ca kre dyt wa lu -

to wy, do sko na le wie, ile co mie -
siąc kosz tu ją go wszel kie opła ty
po bie ra ne przez ban ki i jak ni jak
się to ma do te go, na co się pier -
wot nie z ban kiem uma wiał. Gdy -
by pod su mo wać wszel kie na le -
żno ści bez praw nie na li cza ne
przez la ta, w więk szo ści przy pad -
ków mo że my mó wić o kre dy tach
nad pła co nych na wet o kil ka dzie -
siąt ty się cy zło tych. Te pie nią dze
mo żna od zy skać! Co wię cej, są dy
mo gą i co raz czę ściej na ka zu ją
ban kom prze wa lu to wa nie kre dy -
tów na zło tów ki. Ope ra cja ta po -
zwa la uwol nić się od se tek ty się cy
zło tych za dłu że nia, wy kre owa ne -
go wir tu al nie tyl ko na pod sta wie
ró żnic kur so wych. Co cie kaw sze,
wszyst kie tzw. kre dy ty wa lu to we
od po cząt ku by ły w ca ło ści w zło -

tów kach, a wpi sa nie przez bank
do umo wy in nych pa ra me trów to
nic in ne go jak za ka za ny przez
pra wo ha zard kosz tem klien ta.

Z ban kiem mo żna wy grać
Ban ki ro bią oczy wi ście wszyst -

ko, aby swój nie zwy kle do cho do -
wy pro ce der kon ty nu ować. Za -
trud nia ją w tym ce lu szta by praw -
ni ków, któ rzy pró bu ją kosz tem
klien tów bro nić ich in te re sów.
Wbrew po zo rom, kre dy to bior ca
wca le nie jest bez szans, je śli tyl ko
nie bę dzie sam w tym spo rze sam.
Po wie rza jąc swo ją spra wę pro fe -
sjo na li stom, ma ją Pań stwo gwa -
ran cję, że Wa sza spra wa przed są -
dem zo sta nie po pro wa dzo na wła -
ści wie. Kan ce la ria Lex Na wi ga tor
na co dzień po ma ga kre dy to bior -
com wa lu to wym, któ rzy in we stu -
jąc rów no war tość ok. 2–3 co mie -
sięcz nych rat kre dy to wych, mo gą
sku tecz nie po zwać bank i tym sa -
mym mieć re al ną szan sę od zy skać
swo je pie nią dze oraz na za wsze
po zbyć się tok sycz ne go kre dy tu
wa lu to we go. Na po czą tek po trze -
bu jesz tyl ko umo wę kre dy to wą.
Resz tą zaj mie my się już my.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 199 zł

Nie czekaj na polityków!

Pozbądź się toksycznego
kredytu we frankach
� Prawo powinno stać po stronie obywateli. I często
– wbrew temu co nam się wydaje – właśnie tak jest.
Warto więc już teraz wykorzystać szansę, jaką daje
rozpoznanie Twojej sprawy przez niezawisły sąd
i po prostu uzdrowić swoje finanse.



NIERUCHOMOŚCI
·ABRA Nieruchomości – profesjonalizm,
doświadczenie. Zadzwoń 22 646-50-55

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Lokali 80-120 m2 na biuro 733-509-772

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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 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

·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

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie
601-586-387
·Do sklepu z odzieżą przyjmę panie w charakterze
sprzedawcy. Praca w Łomiankach. Cv na adres:
office@nous.org.pl z dopiskiem ŁOMIANKI

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116
·Firma budowlana zatrudni do pracy na budowie
w Łomiankach: murarzy, tynkarzy, malarzy oraz
wykonawców ociepleń. Telefon: 663-348-967

·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
·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie
Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A ANTYKI MEBLE OBRAZY GRAFIKI SREBRA
PLATERY BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI RYNGRAFY MUNDURY 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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666\

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

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Pra ca w ośrod ku po mo cy spo -
łecz nej wią że się z kon tak ta mi
z wie lo ma oso ba mi, któ re w naj -
lep szym wy pad ku nie ma ją ocho ty
roz ma wiać, w naj gor szym – mo gą
być nie bez piecz ne. W ostat nich
la tach w ca łej Pol sce zda rza ły się
po bi cia, a na wet pod pa le nia pra -
cow ni ków so cjal nych, od wie dza -
ją cych tzw. klien tów.

– Na Bie la nach ta kich zda rzeń
nie by ło, ale chce my dmu chać
na zim ne – mó wi wi ce bur mistrz
Grze gorz Pie tru czuk. – W na szej
dziel ni cy z opie ki spo łecz nej ko -
rzy sta oko ło 7 tys. osób. Część
z nich nie chce po mo cy, a nie któ -
rzy mo gą być nie obli czal ni.

Jed ną z naj lep szych me tod za -
pew nie nia bez pie czeń stwa pra -
cow ni kom jest wy po sa że nie ich
w nie wiel kie urzą dze nia na smy -
czach, umo żli wia ją ce prze sła nie
sy gna łu o za gro że niu – wy star czy
na ci snąć przy cisk lub ze rwać
smycz. Sys tem te go ty pu, na zwa ny
blue -eye, zo stał za pro jek to wa ny
spe cjal nie dla bie lań skie go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej.

– Na pod sta wie sy gna łów o nie -
bez pie czeń stwie mo żli we bę dzie
stwo rze nie bie lań skiej ma py za -
gro żeń, z któ rej sko rzy sta m.in.
po li cja – mó wi Pie tru czuk.

(dg)

„Niebieskie oko” czuwa. Najnowocześniejszy system w Polsce
� Pracownicy socjalni odwiedzający mieszkania na Bielanach będą bezpieczniejsi. Bielany jako pierwsze w kraju testują
specjalny system.

Z opieki społecznej na Bielanch korzysta 7 tys. osób. Większość to mieszkańcy blokowisk

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl



W po ło wie czerw ca roz po czął
się re mont uli cy Kwit ną cej na od -
cin ku od Con ra da do Bo gu sław -
skie go. Po trwać ma zgod nie z pla -
nem do 15 sierp nia. Za kres prac
obej mu je: wy mia nę i re gu la cję
kra wę żni ków, re mont miejsc par -
kin go wych i chod ni ków, uło że nie
pod bu do wy i no wej na wierzch ni
as fal to wej, wy ko na nie ozna ko wa -
nia po zio me go oraz re kul ty wa cję
przy le ga ją cych do jezd ni traw ni -
ków. W związ ku z pro wa dzo ny mi
pra ca mi za wie szo ne zo sta ło kur -
so wa nie li nii au to bu so wej nr 203.

Trwa rów nież re mont za tok po -
sto jo wych i chod ni ków na uli cy
Wo lu men w oko li cach uję cia wo -
dy oli go ceń skiej. Znisz czo na na -
wierzch nia z płyt be to no wych zo -
sta nie tam wy mie nio na na kost kę.

En cy klo pe dycz na, Pa pi ru sów
i Opa lin do prze bu do wy

W pierw szych dniach lip ca roz -
po czął się re mont uli cy En cy klo -
pe dycz nej na od cin ku od He rol -
dów do Pa sym skiej oraz uli cy
Ksią żąt Ma zo wiec kich od Zgru -
po wa nia AK „Kam pi nos” do He -
rol dów. Pra ce na obu uli cach roz -
pocz ną się od cał ko wi tej prze bu -
do wy sie ci wo do cią go wej.
W związ ku z tym wpro wa dzo na
zo sta nie cza so wa or ga ni za cja ru -
chu. Po za koń cze niu te go eta pu

prac obie uli ce zy ska ją no wą na -
wierzch nię, po wsta ną też miej sca
par kin go we, chod ni ki i ście żki ro -
we ro we. Zgod nie z pla nem mo -
der ni za cja En cy klo pe dycz nej
i Ksią żąt Ma zo wiec kich ma się
za koń czyć do koń ca ro ku.

W lip cu ru szy re mont jezd ni
na uli cy Pa pi ru sów, na to miast
w sierp niu roz pocz nie się prze bu -
do wa jezd ni uli cy Opa lin
od ul. Ar ku szo wej do ka na łu Za -
bo row skie go. W obu przy pad kach
zo sta nie wy mie nio na na wierzch -
nia jezd ni wraz z pod bu do wą
i kra wę żni ka mi oraz zo sta ną na -
pra wio ne pro gi zwal nia ją ce.

Prócz te go jak zwy kle la tem od -
bę dzie się wiel kie ma lo wa nie li nii
oraz zna ko wa nie przejść dla pie -
szych. Trwa już ma lo wa nie przejść
dla pie szych na uli cach Ko cha -
now skie go i Li te rac kiej. Ko lej no
bę dą ma lo wa ne uli ce w re jo nach:
Wrze cio no, Sta re Bie la ny, Ma ry -
mont, Ru da, Waw rzy szew, Wól ka
Wę glo wa, Pla ców ka oraz część
Mło cin.

Prze bu do wa szko ły na Lin de go
Wa ka cje to ta kże tra dy cyj ny

czas re mon tów szkół i pla có wek
oświa to wych. Na Bie la nach naj -
po wa żniej szą in we sty cją bę dzie
ka pi tal ny re mont czę ści dy dak -
tycz nej Ze spo łu Szkół Spor to -

wych nr 50 przy ul. Lin de go. Po za
re mon tem i ocie ple niem bu dyn -
ku, prze bu do wa ny bę dzie ta kże
łącz nik mię dzy szko łą a bu dyn -
kiem spe cjal nym, wy mie nio ne zo -
sta ną rów nież wszyst kie in sta la cje
– elek trycz na, cen tral ne go ogrze -
wa nia i wod no -ka na li za cyj na oraz
prze bu do wa ne ła zien ki. Pra ce
pla no wo ma ją za koń czyć się
do 10 paź dzier ni ka.

(wk)

Czas na Encyklopedyczną
� Zaczął się tradycyjny letni sezon remontów drogowych. W tym roku plan inwestycji
na Bielanach jest wyjątkowo bogaty.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

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

w godz. od 9 do 19
pod numerami

tel.: 22 679–22–47, 605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.
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Karcz ma ro dzi ny Bo chen ków
ist nia ła po nad sto lat. Kie dy do -
kład nie po wsta ła nie wia do mo, ale
ze sta rych kro nik wy ni ka, że ist nia -
ła na pew no przed 1840 ro kiem.
Sta ła na le śnej po la nie w po bli żu
skar py wi śla nej przy daw nej uli cy
Ka me du łów, a obec nie De waj tis.
Na prze ciw ko mie ści ło się Ko le -
gium Księ ży Ma ria nów.

Po cząt ko wo zaj mo wa ła du ży
drew nia ny dom. Z cza sem się
roz bu do wy wa ła. Na po cząt -
ku XX wie ku na za bu do wa nia
karcz my skła da ły się już dwa bu -
dyn ki mo gą ce po mie ścić po -
nad 300 osób. W naj star szym
znaj do wa ły się dwie du że sa le,
bu fet i ka me ral ny po kój na po -

trze by spe cjal nych, ce nią cych pry -
wat ność go ści. Za bu do wa nia oka -
la ły du ży dzie dzi niec. Pod kasz ta -
na mi sta ły ła wy dla więk szych
grup, zaś w ogro dzie pod dasz -
kiem sto li ki dla bar dziej ele ganc -
kich i wy ma ga ją cych go ści. Z cza -
sem od pół noc nej stro ny po dwó -
rza do bu do wa no jesz cze je den
drew nia ny bu dy nek miesz czą cy
dwie kuch nie i po miesz cze nia go -
spo dar cze. W szczy cie bu dyn ku
głów ne go znaj do wa ło się na to -
miast miesz ka nie wła ści cie li.
Od stro ny Wi sły do bu dyn ku
głów ne go przy le gał na ca łej je go
dłu go ści du ży ogród. Tu ta kże
mo żna by ło usiąść przy ka me ral -
nych sto li kach.

Naj lep sze świe że pi wo
Karcz ma by ła słyn na już

pod ko niec XIX wie ku. Pod czas
ma jó wek i uro czy sto ści go ści ła
naj zna mie nit szych wiel mo żów.
Mia ła opi nię naj lep szej w oko li -
cach, sły nę ła też ze świe że go pi wa.
Po noć, gdy w wy jąt ko wo pięk ny
ma jo wy dzień w 1896 ro ku dwa -
dzie ścia pa ro stat ków przy wio zło
na Bie la ny osiem na ście ty się cy
osób, a oko ło czter dzie stu ty się cy
przy by ło lą dem, ga ze ty po in for -
mo wa ły, iż w re zul ta cie owej nie -
by wa łej fre kwen cji w słyn nej re -
stau ra cji Bo chen ka po raz pierw -
szy w dzie jach za bra kło pi wa!

Nie za wa ży ło to na re pu ta cji
karcz my. Prze cho dzi ła z po ko le -

nia na po ko le nie ko lej nych Bo -
chen ków i wciąż by ła słyn na.
Po od zy ska niu nie pod le gło ści sta -
ła się miej scem mod nym, nie tyl -
ko ze wzglę du na zna ko mi tą ja -
kość dań i na pit ków, ale ta kże
z po wo du sty li zo wa ne go na daw -
ność wy stro ju. W bu dyn kach nie
by ło elek trycz no ści. Je dy ne
oświe tle nie za pew nia ły świe ce.

To wszyst ko spra wi ło, że do re -
stau ra cji Bo chen ków wa li ły tłu my
go ści. Tych zwy kłych spra gnio -
nych scha bo we go i ku fla zim ne go
pi wa, ale i tych z ele ganc kie go
i wy twor ne go świa ta elit II Rzecz -
po spo li tej. Re stau ra cja go ści ła
prze my słow ców, bo ga tych kup -
ców, ak to rów, pi sa rzy, na wet ary -

sto kra tów. Mia ła też sta łych by -
wal ców, któ rzy brycz ka mi, po wo -
za mi, do ro żka mi lub zwy kły mi
fur man ka mi przy je żdża li tu ca ły -
mi ro dzi na mi. „Bo che nek” sły nął
wte dy ze sta ro pol skich dań (bi -
gos, fla ki), nie bra ko wa ło też
świe żych ryb, odła wia nych z Wi sły
przez miej sco wych ry ba ków. La -
tem, w upal ne nie dzie le czę sto
bra ko wa ło miejsc dla go ści. Naj -
więk szą fre kwen cją re stau ra cja
cie szy ła się pod czas Zie lo nych
Świą tek przy oka zji od pu stu
u Ka me du łów.

Na pa miąt kę po zo stał krzyż
W po cząt kach XX w. ów cze śni

wła ści cie le re stau ra cji Ju lia i Jó -
zef Bo chen ko wie po sta wi li krzyż
na po la nie przed re stau ra cją, na -
prze ciw wej ścia do za bu do wań
Ma ria nów. Stoi do chwi li obec -
nej. Dru gi krzyż po sta wi li
przy ul. Ma ry monc kiej. Krzyż ten
zli kwi do wa no w cza sach ko mu ni -
stycz nych, ale ja kiś czas te mu sta -
nął po now nie na daw nym miej -
scu. Tyl ko re stau ra cji już nie ma.
Spło nę ła w koń co wym okre sie
Po wsta nia War szaw skie go lub już
po je go upad ku, a ostat nia wła ści -
ciel ka – Ju lia Bo chen ko wa zmar ła
w 1951 ro ku. Ale pa mięć o tym
miej scu prze trwa ła do dziś, a mój
dzia dek wciąż tę sk ni za ziem nia -
ka mi ze zsia dłym mle kiem od Bo -
chen ka…

(wk)

Na pod sta wie wspo mnień Te kli Chmie lew skiej po cho -
dzą cych z ksią żki „Bie la ny: prze wod nik hi sto rycz no -
-sen ty men tal ny” au tor stwa Ja ro sła wa Zie liń skie go.

Bochenek – kultowa karczma dawnych Bielan
� Ta karczma już niestety nie istnieje, ale przez ponad stulecie rozsławiała Bielany jadłem i napitkiem godnym królów.

Karczma Bochenków przed 1939 rokiem
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