
Metamorfozę zainicjuje całkowi-
ta odnowa „niebieskiego” skatepar-
ku. Licznie uczęszczany przez mło-
dzież woła o generalny remont.

– Obdrapany, z wulgarnymi na-
pisami. Jest po prostu brzydki
– mówi mieszkanka Bielan. „Nie-
bieski” skatepark już dawno prze-
stał być niebieski, choć pod taką
nazwą znają go wszyscy zaintereso-
wani. Oferujący jedyną w Polsce
górkę zjazdową „snake” skatepark

zostanie wyremontowany w przy-
szłym roku dzięki zwycięstwu w te-
gorocznym budżecie partycypacyj-
nym. Ponad tysiąc osób zagłosowa-
ło na projekt zakładający gruntow-
ny remont nawierzchni, poszcze-
gólnych elementów jak i dostawie-
nie nowoczesnych przeszkód.
Na odnowionym skateparku będą
mogły odbywać się również różne-
go rodzaju zawody jak i eventy.
Przebudowę wywalczyła trenująca

tu codziennie młodzież. Remont
urządzeń będzie kosztować 120 tys.
zł i rozpocznie modernizację całe-
go parku Herberta, zakładającą
m.in. przeniesienie wybiegu dla
psów.

– W najbliższym czasie mamy za-
miar przygotować dwie lub trzy
koncepcje nowego parku, które
powtórnie zostaną przedstawione
mieszkańcom. Na poprzednich
konsultacjach wysunięto aż 24
uwagi, które będziemy starali się
uwzględnić w przyszłych projek-
tach. Więcej zieleni, plac zabaw dla
najmłodszych czy scena przezna-
czona do koncertów kameralnych
to tylko kilka pomysłów. Całość
będzie kosztować ponad 2 mln zł.
Nowy park powinien być gotowy
w 2018 roku – mówi wiceburmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Z największą falą krytyki spotka-
ła się koncepcja wybudowania
w parku amfiteatru, który miałby
pomieścić nie więcej niż 300 osób.
Mimo kontrowersji, letnia scena
znajdzie się najprawdopodobniej
w opracowywanych właśnie kon-
cepcjach zagospodarowania parku.
– Park ma być miejscem do odpo-
czynku i sportu, koncerty i inne te-
go typu wydarzenia można nadal
urządzać na Serku Bielańskim,
a nie w małym parku między bloka-

mi – komentuje na forum jednak
z naszych czytelniczek.

Rowerem pomiędzy parkami
W przyszłym roku, również

za sprawą budżetu partycypacyjne-
go, doczekamy się rowerowego
łącznika pomiędzy parkami Her-
berta i Olszyna, na odcinku
od skrzyżowania Broniewskiego
z Trasą AK do skrzyżowania
Perzyńskiego i Staffa. Dzielnica
do wyboru ma dwa warianty prze-
biegu trasy. Inwestycja rozpocznie
się budową chodnika i drogi dla ro-
werów od zachodniego krańca
przystanku autobusowego „Park
Olszyna 02” do zakrętu drogi w kie-

runku północno-zachodnim.
– Pierwszy, preferowany wariant
biegnie przez tereny otwarte i ska-
jem parku, drugi kontynuuje orygi-
nalny zamysł ścieżki rowerowej
sprzed 15 lat. Ta trasa jest jednak
trudniejsza do przeprowadzenia ze
względu na istniejącą górkę i plac
zabaw – piszą projektodawcy.
W wariancie pierwszym trasa pro-
wadzi do istniejącej szerokiej bramy
przy Duracza, a w koncepcji nr 2
wjazd zaplanowano obok przejścia
przy skrzyżowaniu z Gąbińską.

Szeroka na cztery metry parko-
wa aleja nie zostanie poddana
modernizacji, według urzędników
nie jest to konieczne. (mk)
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Zupełnie nowy park Herberta
�Bujniejsza zieleń czy więcej słońca i przestrzeni? Kolejny plac za-
baw dla dzieci czy mały amfiteatr? Mieszkańcy Słodowca wciąż
dyskutują nad przyszłym kształtem parku Herberta, choć termin roz-
poczęcia modernizacji zbliża się wielkimi krokami. Duże zmiany
rozpoczną się już w przyszłym roku.



W tegorocznym głosowaniu
nad budżetem partycypacyjnym
mieszkańcy Wawrzyszewa decydo-
wali o wydaniu 700 tys. zł, zaś
Wrzeciono zostało połączone
z Młocinami w jeden rejon, mający
do dyspozycji 1,3 mln zł. Była także
możliwość głosowania na tzw. pro-
jekty ogólnodzielnicowe, spośród
których wybrano aż siedem doty-
czących dwóch wielkich osiedli.

Nowe miejsca do uprawiania
sportu...

Zarówno na Wrzecionie, jak
i Wawrzyszewie wygrał sport.
W przyszłym roku całkowicie no-
wą nawierzchnię zyska boisko Ze-
społu Szkół Przymierza Rodzin
przy Nocznickiego, natomiast po-
między Dantego a Wolumenem

i obok Centrum Edukacji Kultu-
ralnej przy Szegedyńskiej powsta-
ną place do ćwiczeń, tzw. street
workout parki, znane m.in. z Be-
mowa. Projekty sportowe były
najpopularniejsze na obu osie-
dlach: na Wawrzyszewie najlepszy
zdobył 1266 głosów, na Wrzecio-
nie – 633.

...nowe drogi rowerowe...
Tradycyjnie ważną rolę w głoso-

waniu odegrały projekty rowero-
we. Za 490 tys. zł powstanie m.in.
odcinek drogi dla jednośladów
na Kasprowicza (pomiędzy
Przy Agorze i Nocznickiego),
przejazdy obok skrzyżowania Tra-
sy Mostu Skłodowskiej-Curie
i Książąt Mazowieckich zostaną
wyniesione, w niebezpiecznym

miejscu pod samym mostem prze-
bieg drogi zostanie zmieniony dla
poprawy widoczności, zaś jeden
ze szlaków w Lesie Młocińskim
zostanie utwardzony. Dzięki in-
nemu projektowi zbudowany zo-
stanie krótki 150-metrowy odci-
nek na Wólczyńskiej, łączący ist-
niejącą drogę z al. Reymonta.

Budżet partycypacyjny to także
okazja do zapewnienia pieniędzy
na budowę i remonty placów za-
baw dla najmłodszych. W przy-
szłym roku nowe miejsca dla dzie-
ci powstaną między blokami
Szekspira 4 i Dantego 7 oraz
na boisku szkoły podstawowej
w al. Reymonta 25, natomiast
plac zabaw przy Andersena 4 cze-
ka kapitalny remont.

(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

Wawrzyszew i Wrzeciono postawiły na sport. Wysyp inwestycji w 2017 r.
�Mieszkańcy największych osiedli dzielnicy zdecydowali: czekają nas remonty boisk,
budowa siłowni i dróg rowerowych oraz zajęcia fitnessowe.

Projekty wybrane z obszaru „Wawrzyszew”

*Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia
*Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc
*Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4
*Budowa placu zabaw przy Reymonta – „Ruch to zdrowie – każdy
maluch ci to powie”
*Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjnokulturalnego
„ja śpiewam piosenki”
*Dobry start – lepsza przyszłość
*Zakup książek „Duże Litery” – doposażenie Wypożyczalni dla Do-
rosłych i Młodzieży nr 65, ul. Petofiego
*Zakup sprzętu fotograficznego oraz programu komputerowego
dla kursantów zajęć fotograficznych – ul. Petofiego 3
*Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni
przy ul. Petofiego 3

Projekty wybrane z obszaru „Wrzeciono, Młociny”

*Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole – modernizacja boiska
przy szkole na Wrzecionie
*Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach
*Street Workout na Jordanku
*Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej nr 10
*Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10
*Mamo, tato podaruj mi to co najważniejsze, swój wolny czas.
*Sportowa Rodzina
*Wybieg dla psów „Polana Hutnik”

Projekty wybrane z budżetu ogólnodzielnicowego

*Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach
*Projekt 50+ – kurs języka angielskiego dla dorosłych
*Doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Sokratesa x Balzaka
*Plac zabaw dla młodszych dzieci – Dantego 7/Szekspira 4
*Chodź na spacer! – audioprzewodnik po Bielanach
*Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sokratesa nr 9
*Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia
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Zaledwie 1349 osób głosowało
na projekty do budżetu obywatel-
skiego Starych Bielan, zaś 1158
– Rudy, Marymontu i Lasu Bie-
lańskiego. Ważna jest jednak nie
liczba głosów, ale zajęte przez
projekt miejsce i jego koszt (tań-
sze pomysły mają większe szan-
se).

Wygrał, zgłoszony jako „ogól-
nodzielnicowy”, kontrowersyjny
projekt budowy na polanie Lasu
Bielańskiego, oczywiście poza te-
renem rezerwatu, pięciu stano-
wisk do grillowania. 2071 osób
uznało, że grillowanie w sąsiedz-
twie naszego najcenniejszego lasu
jest OK. Czy to wyeliminuje pro-
blem nielegalnego rozpalania
ognia? Zobaczymy.

Aż 489 tys. ma kosztować prze-
budowa boisk obok szkoły pod-

stawowej przy Fontany. Boiska
do piłki nożnej i siatkówki zosta-
ną wyremontowane, powstanie
też boisko do gier rekreacyjnych.
Boisko do koszykówki jest w do-
brym stanie, więc czeka je tylko
wymiana koszy, zaś na sąsiadują-
cym z boiskami terenie zielonym
stanie siłownia plenerowa.

Najwięcej głosów spośród pro-
jektów ogólnodzielnicowych zdo-
była koncepcja uzupełnienia sieci
dróg rowerowych. Powstanie bra-
kujący 200-metrowy odcinek
na Marymonckiej po stronie
AWF-u, ale też wyniesione przej-
ście dla pieszych na rogu Żerom-
skiego i Sadowskiej. Na Staffa
i Cegłowskiej zostanie dopuszczo-
ny ruch rowerów w obu kierun-
kach.

(dg)

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Dwa ty sią ce osób za gril la mi w Le sie Bie lań skim
�Po nad dwa ty sią ce miesz kań ców po par ło utwo rze nie na le śnej po la nie miejsc
do gril lo wa nia. Naj star szą część Bie lan cze ka ją ta kże re mon ty pla ców za baw i bu do -
wa no wych dróg ro we ro wych.

Pro jek ty wy bra ne z ob sza ru „Sta re Bie la ny”:
* Mo der ni za cja te re nu spor to wo -re kre acyj ne go, bu do wa bo isk
przy Szko le Pod sta wo wej nr 133
* Wy god na tra sa przez Las Lin de go dla ro we rzy sty i pie sze go
* Pla cyk za baw Bie luś „We so ły” – do po sa że nie, wzmoc nie nie tra -
wia ste go pod ło ża gór ki, na pra wy
* Re wi ta li za cja po dwór ka przy ul. Li sow skiej 29
* Do świe tle nie przej ścia dla pie szych na uli cy Że rom skie go skrzy żo -
wa nie z uli cą Li sow ską
* Do świe tle nie przej ścia dla pie szych – skrzy żo wa nie Że rom skie go
x Płat ni cza

Pro jek ty z ob sza ru „Ru da, Ma ry mont, Las Bie lań ski”:
* Plac za baw dla przed szko la ków [przy Ma ry monc kiej 34]
* Pro jek ty wy bra ne z bu dże tu ogól no dziel ni co we go:
* Uzu peł nie nie sie ci tras ro we ro wych na Bie la nach
* Wy god niej ro we rem mię dzy Ma ry monc ką i Twar dow ską
* Las bie lań ski – miej sce ro dzin nej re kre acji
* Życz li wość wo bec ko biet w cią ży dla miesz ka nek Bie lan
* Jak roz po znać za gro że nie? – pro fi lak ty ka ra ka na Bie la nach
* Chodź na spa cer! – au dio prze wod nik po Bie la nach

My szo ło wy wy stę pu ją co praw -
da w ca łej Pol sce, ale spo tka nia
te go dra pie żne go pta ka na uli cy
to zda rze nie co naj mniej nie co -
dzien ne. Mło dy osob nik te go ga -
tun ku zo stał zna le zio ny przy Con -
ra da, gdy sie dział w krza kach nie
re agu jąc na obec ność lu dzi i psów.
Prze chod nie po sta no wi li we zwać
straż miej ską.

– To mło dy ptak. Nie miał wi -
docz nych ob ra żeń – mó wi st. str.
Mo ni ka Ma tu siak z Pa tro lu Eko.
– Praw do po dob nie ude rzył
w szkla ną ele wa cję po bli skie go
bu dyn ku i za mro czo ny wy lą do wał
w za ro ślach.

Bie lań ska przy go da my szo ło wa
za koń czy ła się szczę śli wie. Tra fił
on do Pta sie go Azy lu w ZOO
na Pra dze.                                   (dg)

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawka z okolicy

Myszołów znaleziony przy Conrada
�Przypadkowi przechodnie zauważyli w krzakach młodego drapieżnika.



– No wo cze sna ha la spor to wa
po słu ży za rów no stu den tom na -
szej uczel ni, przy szłym olim pij czy -
kom gra ją cym w pił kę ręcz ną jak
i miesz kań com. Wy mia ry bo iska

bę dą od po wia dać olim pij skim
stan dar dom pił ki ręcz nej, tak aby
mo gły tu od by wać się ta kże tur -
nie je mię dzy na ro do we. Obiekt
do stęp ny bę dzie od go dzi ny 7
do 22 z mo żli wo ścią wy na ję cia
– mó wi za stęp ca kanc le rza
UKSW, Mał go rza ta Ko złow ska. 

Pro jek tan tem ha li spor to wej
na Bie la nach jest pra cow nia ar -
chi tek to nicz na GPVT z Po zna nia.
Obec nie nie jest jesz cze zna ny ge -
ne ral ny wy ko naw ca pro jek tu. Zo -
sta nie on wy bra ny w try bie po stę -
po wa nia o za mó wie niu pu blicz -
nym, po za koń cze niu prac pro jek -
to wych. Uczel nia zło ży ła już ta kże
wnio sek o udzie le nie do ta cji
na bu do wę do Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wy ższe go. Ha la
spor to wa zna la zła się na li ście in -
we sty cji o cha rak te rze stra te gicz -
nym dla roz wo ju spor tu w re sor -
cie Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty -
ki. Uni wer sy tet do stał od mi ni -
ster stwa obiet ni cę uzy ska nia 50%
do fi nan so wa nia kosz tów in we sty -
cji. Oprócz ha li spor to wej, któ rą
bę dzie mo żna po dzie lić na dwie
mniej sze sa le, w bu dyn ku znaj dzie
się ka fej ka, po miesz cze nie dla sę -
dziów i tre ne rów, szat nie dla za -
wod ni ków, si łow nia i sa la fit ness.
Swo je miej sce od naj dzie tu ta kże

uni wer sy tec ki AZS. In no wa cyj na
ha la zo sta nie za opa trzo na w sek -
cje dla ko men ta to rów, ta bli cę in -
te rak tyw ną z wy ni ka mi me czu czy
wen ty la cje z chło dze niem po wie -
trza. Wi dow nia po mie ści mak sy -
mal nie 250 osób. 

Roz po czę cie bu do wy ha li prze -
wi dzia ne jest na wa ka cje przy szłe -
go ro ku. Pla no wa ny czas to pół to -
ra ro ku, do koń ca po cząt ku 2019
ro ku bu dy nek po wi nien zo stać
od da ny do użyt ku.

(mk)

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

Zabrakło trzech głosów
Słoń przegrał na Wawrzyszewie
�Będziemy mieć tylko jednego plenerowego słonia: na
Kępie Potockiej. Jego kolega znad Stawów Brustmana
przegrał w głosowaniu.

Po my sły bu do wy sło ni -za ba wek
i sło ni -rzeźb ple ne ro wych po dzie -
li ły miesz kań ców na dwie gru py:
oszczęd nych i roz ryw ko wych.
Pierw si uzna li, że dziel ni ca ma
wa żniej sze wy dat ki, dru dzy – że
do brze by ło by mieć sym bol Bie -
lan w któ rymś z par ków. Osta -
tecz nie oka za ło się, że słoń po -
wsta nie, ale tyl ko je den. We wrze -
śniu sta nie w bie lań skiej czę ści
par ku Kę pa Po toc ka dzię ki de cy -
zji za rzą du dziel ni cy. O usta wie -
nie dru gie go sło nia za bie gał Zyg -
munt Mo raw ski z ra dy osie dla
Waw rzy szew. Nie uda ło się. Pro -

jekt do bu dże tu oby wa tel skie go
prze grał, zdo by wa jąc 1011 gło -
sów, o trzy mniej od gim na stycz -
nej ście żki zdro wia, któ ra po wsta -
nie na Wrze cio nie.

W gło so wa niu prze gra ły ta kże
in ne pro jek ty, któ re zdo by ły sym -
pa tię wie lu miesz kań ców Bie lan:
re mont pla cu za baw nad sta wa mi
Bru st ma na (1525 gło sów), ba da -
nia spraw no ści fi zycz nej dzie ci
(1053) czy też urzą dze nie w al.
Zjed no cze nia lo ka lu dla or ga ni -
za cji po za rzą do wych (908). Ko lej -
na oka zja do zgło sze nia pro jek -
tów już za kil ka mie się cy.         (dg)
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Przy Wóycickiego powstanie olimpijska hala sportowa
�Już za trzy lata Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie mógł
pochwalić się jedną z najnowocześniejszych hal sportowych w Warszawie. Nowo
wybudowany budynek posłuży studentom, mieszkańcom i olimpijskim
szczypiornistom. Jak będzie wyglądać hala przy Wóycickiego i kiedy obejrzymy w
niej pierwszy mecz?

Rozpoczęcie
budowy hali
przewidziane jest na
wakacje przyszłego roku.
Planowany czas to
półtora roku, do końca
początku 2019 roku
budynek powinien zostać
oddany do użytku.



Woj ciech Tu masz
Rad ny Dziel ni cy Bia ło łę ka:

Po otwar ciu mo stu Pół noc ne go
i skie ro wa niu li nii 17 na Tar cho -
min tram waj wzdłuż Ma ry monc -
kiej prze stał peł nić funk cje do wo -
zo we na krót kich od cin kach (np.
do Ha li Ma ry monc kiej) i za czął
peł nić przede wszyst kim funk cję
głów ne go środ ka trans por tu

na dłu ższym od cin ku, np. Tar cho -
min – ron do Bab ka (i da lej: Dw.
Cen tral ny). Przy spie sze nie tram -
wa ju po przez wpro wa dze nie prio -
ry te tu spo wo do wa ło, że czas prze -
jaz du tram wa ju na Bie la nach stał
się po rów ny wal ny z cza sem prze -
jaz du me tra. Tym sa mym, wo bec
co raz więk sze go za tło cze nia me -
tra, co raz więk sza licz ba pa sa że -

rów Tar cho mi na wy bie ra tram waj
w co dzien nych pod ró żach do cen -
trum War sza wy.

Z punk tu wi dze nia ogó łu pa sa -
że rów, nie tyl ko miesz kań ców
Bia ło łę ki, przy sta nek ab so lut nie
nie po wi nien wra cać. Przy sta nek
ten, co wy ka za ły ba da nia
przed prze bu do wą tra sy, miał ni -
kłe wy ko rzy sta nie, przede wszyst -
kim wśród miesz kań ców Bie lan,
jed nak tram waj mu siał się na nim
za trzy mać. Ka żde za trzy ma nie
tram wa ju po wo do wa ło wy dłu że -
nie cza su prze jaz du, a tym sa mym
pod róż miesz kań ców Tar cho mi -
na, któ rych obec nie w „sie dem na -
st ce” jest naj wię cej, by ła dłu ższa,
niż obec nie. Po przez m.in. li kwi -
da cję przy stan ku „Las Bie lań ski”
pod róż tram wa jem na od cin ku
od Tra sy Mo stu Pół noc ne go
do sta cji Ma ry mont trwa za le d -
wie 10 min i jest po rów ny wal na
z cza sem prze jaz du me tra, któ re
od ci nek Mło ci ny – Ma ry mont
prze je żdża w 7 min.

Pa sa że rom na Bie la nach zre -
kom pen so wa no brak przy stan ku
dla tram wa jów po przez uru cho -
mie nie przy stan ku dla au to bu sów,
któ re su ma rycz nie kur su ją z te go

przy stan ku czę ściej niż tram wa je,
a po za tym do au to bu su miesz -
kań cy ma ją o kil ka dzie siąt me -
trów bli żej niż do tram wa ju.

An na Czar nec ka
Rad na Dziel ni cy Bie la ny:

Przy sta nek cie szył się du żą po -
pu lar no ścią i dla te go przed kil ku -
na stu la ty zro bio ne zo sta ły świa tła
na przej ściu przez Ma ry monc ką.
Chod ni ki pro wa dzą ce do te go
przy stan ku są do świe tlo ne, a więc
bez piecz ne w po rze wie czor nej
i o zmro ku. Pro wa dzą też wprost
do szko ły spor to wej przy Sze ge -
dyń skiej, gdzie uczęsz cza ją dzie ci
spo za re jo nu, oraz do na szej bie -
lań skiej Me dia te ki i Cen trum
Edu ka cji Kul tu ral nej, któ re znaj -
du ją się w środ ku Wrze cio na,
a z któ rych ko rzy sta ją nie tyl ko
miesz kań cy na sze go osie dla. Li -
kwi da cja przy stan ku to zwięk sze -
nie od le gło ści ko niecz nej do przej -
ścia dla miesz kań ców, i to – nie
tak jak po da je ZTM – o 120 m,
mie rzo ne w li nii pro stej po to rach.
Ze wzglę du na układ chod ni ków
i lo ka li za cję przej ścia to na wet
dru gie ty le. Pro po no wa ne na spo -
tka niu ko mi sji przez pra cow ni ka

ZTM uło że nie chod ni ka przy le sie
po uprzed niej wy cin ce jest roz wią -
za niem nie do przy ję cia. Jak mo -
żna my śleć o wy cin ce La su Bie lań -
skie go, na wet w naj mniej szym
stop niu? Przy sta nek w tym miej -
scu słu żył miesz kań com od po -
nad 50 lat. Je go li kwi da cja jest
bar dzo dziw ną de cy zją, szcze gól -
nie w sy tu acji, gdy w nie od le głej
prze szło ści tuż obok po wsta ło du -
że osie dle blo ków WSM.

Bar dzo do brze, że ZTM uno wo -
cze śnia li nie tram wa jo we, tyl ko
szko da, że przy tych dzia ła niach
za po mniał, ze za rów no po łą cze nia
li nii tram wa jo wych, jak i ich przy -
stan ki ma ją słu żyć miesz kań com.
Do te go do cho dzi kwe stia bra ku
po in for mo wa nia miesz kań ców
o zmia nach w ko mu ni ka cji. To
obu rza ją ce, że mo żna w ta ki spo -
sób po trak to wać lu dzi.

Uwa żam, że li kwi da cja przy -
stan ku nie zo sta ła po prze dzo na
rze tel ny mi ba da nia mi, w tym ana -
li zą wska za nych prze ze mnie cią -
gów ko mu ni ka cyj nych we wnątrz
osie dla. Za bra kło też pod sta wo -
wej rze czy, ja ką są kon sul ta cje
spo łecz ne.

(oprac. dg)
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Wrze cio no kon tra Tar cho min. Spór o przy sta nek tram wa jo wy
�Czy przy sta nek „Las Bie lań ski” po wi nien wró cić na tra -
sę li nii 6 i 17? Rad ni z dwóch za in te re so wa nych dziel nic
ma ją skraj nie ró żne zda nia.
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Pierwsze kino na Bielanach
Pierwsze takie kino w Warszawie
�Za rok przy Nocznickiego powstanie multipleks
nieznanej w naszym mieście marki Cinema 3D.

Od kie dy osiem lat te mu ki na
fir my Si lver Scre en zo sta ły prze ję -
te przez kon ku ren cję, ry nek war -
szaw skich kin zo stał zdo mi no wa -
ny przez Ci ne ma Ci ty i Mul ti ki no,
ma ją ce w su mie dwa na ście mul ti -
plek sów (ko lej ny jest w bu do wie
na Tar cho mi nie). Spo rym za sko -
cze niem jest, że w po wsta ją cej
Ga le rii Mło ci ny znaj dzie się miej -
sce dla no we go w War sza wie ope -
ra to ra ki no we go: Ci ne ma 3D.

– W pół noc nej czę ści sto li cy bra -
ku je mul ti plek sów ofe ru ją cych naj -
no wo cze śniej sze tech no lo gie 3D
– mó wi Łu kasz Grusz czyń ski z Ci -
ne ma 3D SA. – Istot ne jest ta kże
po ło że nie kom plek su tuż przy sta cji
me tra. Bę dzie my przy cią gać miesz -
kań ców war szaw skiej pół no cy, jak
i ki no ma nów z po zo sta łych dziel nic.
Ci ne ma 3D pro wa dzi obec nie ki na
w Kłodz ku, Ka li szu, Bia łej Pod la -
skiej, Lesz nie, Świd ni cy, Świ no uj -
ściu, Go rzo wie Wiel ko pol skim oraz
Gło go wie. W bu do wie są już ko lej -

ne w Gdań sku, Tar no wie oraz Miel -
cu. W więk szo ści tych miast ce ny bi -

le tów są śmiesz nie ni skie w po rów -
na niu ze zna ny mi z war szaw skich
mul ti plek sów, np. w Bia łej Pod la -
skiej week en do wy bi let kosz tu -
je 18,90 zł, zaś w Kłodz ku – 20,90 zł.
Je śli nie li czyć sto li cy Po mo rza, Ci -
ne ma 3D sta wia ła więc do tej po ry
na mia sta ma łe i śred nie.

Jak po ra dzi so bie na 130-ty -
sięcz nych Bie la nach i ja kie ce ny
bi le tów za pro po nu je?               (dg)

W większości
obsługiwanych miast ce -
ny bi le tów są śmiesz nie ni -
skie w po rów na niu ze
zna ny mi z war szaw skich
mul ti plek sów, np. w Bia łej
Pod la skiej week en do wy
bi let kosz tu je 18,90 zł, zaś
w Kłodz ku – 20,90 zł. 

Tyl ko do koń ca wa ka cji

Kur ka wod na i in ne atrak cje
�Z 525. km od cin ka że glu go we go Wi sły, do któ re go mo żna dojść z Par ku Mło ciń skie -
go, kur su ją rej sy pro mo we dla miesz kań ców i wszyst kich chęt nych. To ostat nia oka -
zja, by sko rzy stać z wa ka cyj nej atrak cji – prze pły wu „Kur ką Wod ną”.

Chęt ni wraz z or ni to lo giem mo gą
udać się 2,5 km na pół noc od przy -
sta ni w kie run ku Ła wi cy Kieł pin,
gdzie z lor net ką bę dzie mo żna po -
dzi wiać ro ślin ność i zwie rzę ta ży ją ce
nad Wi słą. Or ni to log Ja ro sław Ma -
tu siak szcze gó ło wo opo wie o tam -
tej szej flo rze jak i po ka że, na któ re
pta ki na le ży zwró cić uwa gę. Wy -
ciecz ki te od by wa ją się tyl ko od po -
nie dział ku do piąt ku, wy ciecz ka do -
stęp na dla wszyst kich star tu je o 18.
Koszt bi le tu to 10 zł nor mal ny i 5 zł
ulgo wy. Wie czor ne wy pra wy pro -
mem na le ży re zer wo wać u or ni to lo -
ga (tel. 602 110 140).  W week en dy
wy cie czek jest znacz nie wię cej, bo

prom czyn ny jest w go dzi nach 12-
20. We dług roz kła du jaz dy wy ciecz -
ka trwa oko ło go dzi ny. 

Jak do trzeć? 
Na śro dek Wi sły wca le nie jest

ła two tra fić. Po opusz cze niu au to -
bu su 114, 181 lub 303 na przy stan -
ku Mu ze al na na le ży wejść do Par -
ku Mło ciń skie go. Mi ja jąc po le wej
stro nie si łow nię ple ne ro wą i gril le
kie ru je my się do la su, aby po oko ło
ki lo me trze przy drew nia nej ław ce
skrę cić w pra wo. Miej sce skrę tu nie
jest w ogó le ozna ko wa ne. 

Po za rej sa mi w wy zna czo nych
ter mi nach, w przy pad ku zgro ma -

dze nia dwu na sto oso bo wej gru py,
ist nie je mo żli wość wy pły nię cia
w wy bra nej dla nas po rze. Spe -
cjal ne rej sy na le ży wcze śniej re -
zer wo wać u or ni to lo ga, mo żna
też umó wić się z nim na czte ro ki -
lo me tro we pie sze wy ciecz ki. Do -
dat ko wo w ka żdą so bo tę do 17
wrze śnia na śli ma ku or ga ni zo wa -
ne są bez płat ne za ję cia spor to we.
O go dzi nie 13 od by wa się jo ga,
a o 14 ka ra te. Wszyst ko bez za pi -
sów i ogra ni czeń wie ko wych.
Prom bę dzie pły wał do koń ca wa -
ka cji, mo żna za brać na nie go ro -
wer.

(mk)
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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

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.

Pożegnanie lata w Par ku Ol szy na
�Bie la ny koń czą la to w sty lu „slow li fe”. Po że gna nie wa -
ka cji uświet ni ze spół T.Lo ve.

– W dzi siej szych cza sach cią gle
do kądś pę dzi my, zbyt du żo pra cu -
je my, nie dba my o ja kość na sze go
ży cia. W opo zy cji do te go pę du
na ro dzi ła się idea slow li fe czy li:
ży cie w zwol nio nym tem pie, de -
lek to wa nie się i sma ko wa nie,
dzia ła nie zgod ne z upodo ba nia mi
– w po czu ciu speł nie nia i re ali zo -
wa nie pa sji. Wła śnie w kli ma cie
slow li fe 10 wrze śnia w Par ku Ol -
szy na za koń czy my la to na Bie la -
nach – za chę ca ją urzęd ni cy.

Te go rocz ne po że gna nie wa ka cji
bę dzie mia ło cha rak ter pik ni ku,
tar gów oraz kon cer tów mu zycz -
nych. Od go dzi ny 13 miesz kań cy
bę dą mo gli po znać ofer tę or ga ni -
za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych
w sfe rze spor tu, od bę dą się rów -
nież na bo ry do klu bów spor to -
wych. Na uczest ni ków pod czas
pik ni ku bę dą cze ka ły ró żne go ro -
dza ju kon ku ren cje spraw no ścio -
we, dla dzie ci zo sta ną roz sta wio -
ne dmu chań ce. Na bo isku obiek -
tu „Sy ren ka” od bę dzie się mecz
po ka zo wy, tur niej pił kar ski, a naj -

młod si bę dą mo gli od być tre ning
z dru ży ną Mi strzów Pol ski w ho -
ke ju na tra wie. 

Po za stre fą spor to wą zo sta nie
rów nież usta wio na stre fa eko,
gdzie dzie ci bę dą mo gły uczyć się
za cho wań pro eko lo gicz nych po -
przez ró żne go ro dza ju gry i za ba -
wy.

Od go dzi ny 18 na sce nie roz -
pocz ną się kon cer ty. Te go rocz na
gwiaz da wie czo ru, czy li ze spół
T.Lo ve! wy stą pi o 20, a o 21:30
chęt ni mo gą zo stać na Si lent Di -
sco. Wy stę py i ani ma cje na wią zu -
ją ce do re kre acji w kli ma cie sta rej
War sza wy za pew ni Gru pa Te -
atral na War sza wia ki. 

Pro gram:
- godz. 13.00-18.00 po ka zy spor -
to we i ar ty stycz ne 
- godz. 16.00 za ba wa na de chach
- godz. 18.00 kon cer ty na du żej
sce nie 
- godz. 20.00 kon cert T.Lo ve! 
- go dzi 21:30 Si lent Di sco

(mk)

źródło: bielany.w
aw.pl

Kuch nia wiet nam ska w XXI wie ku.
Gdzie do brze zjeść? Oce nia my no wy bar Ha mi
�Ta kie go ba ru azja tyc kie go jesz cze w War sza wie nie by ło. Dru gi Ha mi za chwy ca nie
tyl ko kuch nią, ale też wy jąt ko wo za dba nym wnę trzem.

War sza wia cy po ko cha li kuch nię
wiet nam ską w la tach 90., kie dy
imi gran ci z Azji Po łu dnio wo -
-Wschod niej ma so wo otwie ra li
w na szym mie ście skrom ne ba ry,
za zwy czaj – ze wzglę du
na oszczęd no ści – umiesz cza ne
w nie cie ka wych bud kach. Wcho -
dząc do ba ru Ha mi, otwar te go
pod ko niec lip ca w no wym blo ku
przy Że rom skie go 1, mo żna prze -
żyć ma ły szok kul tu ro wy. Bar jest
ide al nie czy sty, a je go wy strój
god ny re stau ra cji al bo mod nej
ka wiar ni. Wiet nam ski kli mat de li -
kat nie pod kre śla ją azja tyc kie
lam pio ny i za wie szo ne na ścia -
nach fo to gra fie. Jest skrom nie,
no wo cze śnie i prze stron nie

– oprócz du żej sa li na par te rze
Ha mi ma też przy tul ne pię tro.

W me nu do mi nu je oczy wi ście
wiet nam ski i chiń ski fast fo od,
przy go to wy wa ny z my ślą o żo łąd -
kach Eu ro pej czy ków. Kró lu je
ser wo wa ny na kil ka na ście spo so -
bów kur czak (w so sie cur ry był
do sko na ły), mo żna jed nak li czyć
też na da nia z wo ło wi ną, cie lę ci -
ną, kacz ką czy kal ma ra mi (naj -
lep szy mi, ja kie ja dłem), zaś we -
ge ta rian i we gan za in te re su je to -
fu. War to sku sić się na ba na na
w cie ście, po da wa ne go na cie pło,
a ja ko na pój wy brać je den z wie -
lu im por to wa nych z Taj lan dii na -
po jów owo co wych. Do ka żde go
da nia głów ne go ma my do wy bo -

ru trzy so sy, spo śród któ rych chy -
ba naj cie kaw szy jest grzy bo wy,
a ma ło pi kant ny „ostry” roz cza -
ru je mi ło śni ków moc nych sma -
ków.

Nie wąt pli wą za le tą dru gie go
ba ru Ha mi są ni skie ce ny. Aż
trud no uwie rzyć, że za smacz ny
i du ży obiad z de se rem i na po -
jem w za dba nym lo ka lu tuż obok
sta cji me tra mo żna za pła cić 20-
25 zł. Bar ma wszyst ko, cze go po -
trze bu je do sta nia się miej scem
kul to wym. War to też za uwa żyć,
jak szyb ko otwar cie w no wym

blo ku kil ku firm oży wi ło mar twy
do tąd od ci nek Że rom skie go. Sie -
dząc przy oknie w ba rze ob ser -
wo wa łem set ki prze chod niów,
za ła twia ją cych swo je spra wy
w po bli żu sta cji me tra lub wra ca -
ją cych me trem do do mów. Wie lu
z nich wcho dzi ło do Ha mi, za bie -
ra jąc na wy nos po dwa -trzy pu -
deł ka. Jesz cze kil ka miejsc z tak
do brą kuch nią i Bie lań ski Se rek
bę dzie wresz cie tęt nił ży ciem.

Do mi nik Ga dom ski

Wchodząc
do ba ru Ha mi, otwar te go
pod ko niec lip ca w no -
wym blo ku przy Że rom -
skie go 1, mo żna prze żyć
ma ły szok kul tu ro wy. Bar
jest ide al nie czy sty, a je go
wy strój god ny re stau ra cji
al bo mod nej ka wiar ni.



VNIERUCHOMOŚCI
·ABRA Nieruchomości – profesjonalizm,
doświadczenie. Zadzwoń 22 646-50-55
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·ZADŁUŻONE MIESZKANIE? GROZI EKSMISJA
– LICYTACJA KOMORNICZA? POMOGĘ TEL.
500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO DZIAŁKĘ 945
METRÓW. Targówek. Cicha, zielona ulica. W pobliżu
szkoła i druga linia metra. 691 – 643-888

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

·Poszukuję do wydzierżawienia zalesionej działki
z domkiem/ budynkiem (może być letniskowy).
Żoliborz, Bielany oraz sąsiadujące obrzeża miasta.
Idealnie gdyby działka była niedaleko lasu (Las
Młociński, Las Bielański, Kampinoski Park
Narodowy). Tel. 502-964-417
podkrzaczek@gmail.com

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

·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 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

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
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DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno kominkowe
i opałowe, świeże i sezonowane, zapewniamy
transport i dogodne godziny dostaw, kontakt
606-852-706

·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·Solidny SERWIS KOMPUTEROWY naprawy,
odzyski. Bezpłatny odbiór! RSOnline,
Żoliborz tel: 513-325-326

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

·Rolety 796-698-555

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
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DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni robocze
godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U12
Tel. 601-586-387
·Do naszej siedziby w Ząbkach poszukujemy pilnie
Frezera Konwencjonalnego. Wymagania:
– umiejętność obsługi frezarek pionowych
i poziomych – wykształcenie minimum zasadnicze
– doświadczenie na oferowanym stanowisku
minimum 2-3 lata – bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego i zagadnień związanych
z obróbką metali – umiejętność posługiwania się
podstawowymi przyrządami pomiarowymi
– umiejętność dobrego planowania pracy własnej
– samodzielność, rzetelność, dokładność,
cierpliwość, odpowiedzialność Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę – pracę
w przedsiębiorstwie o już ugruntowanej pozycji na
rynku – przyjazną atmosferę w pracy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwalifikacji płatne uczciwie i zawsze w terminie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji przy wsparciu
pracodawcy – miejsce pracy z dobrym dojazdem
komunikacją miejską 502-387-942
·Do sklepu z odzieżą przyjmę panie w charakterze
sprzedawcy. Praca w Łomiankach. Cv na adres:
office@nous.org.pl z dopiskiem ŁOMIANKI

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

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Pilne. Przyjmę panią do pracy w sklepie. Praca
w Łomiankach. Tylko osoby z doświadczeniem. CV
proszę na adres mailowy:
lomianki.rekrutacja@gmail.com
·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na terenie
Warszawy. Prosimy kontaktować się za pomocą e-
maila biuro@knowhow.waw.pl lub telefonicznie
22 614-01-55. Praca w różnych dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem. 

Tel. 516-104-576

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki szable bagnety mundury orzełki odznaki
odznaczenia gotówka tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

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.

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010
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Ka ja ki, któ ry mi od lat mo że my
pły wać mię dzy ul. Gwiaź dzi stą
a Wy brze żem Gdyń skim, są nie -
kwe stio no wa ną atrak cją par ku.
Gra ni ca prze strze ni spław nej jest
wy raź na i nie ja ko sym bo licz na. Kę -
pa „żo li bor ska” ma mieć bo wiem
funk cje re kre acyj ne, „bie lań ska”
– przy rod ni cze. Płot na wo dzie
usta wi li urzęd ni cy z Bie lan za po ro -
zu mie niem obu sa mo rzą dów.

– Zgod nie z usta le nia mi z dziel -
ni cą Żo li borz, część bie lań ska sta -
ro rze cza ma być osto ją dla ży cia or -
ga nicz ne go. Tu lę gną się pta ki wod -
ne i przy wod ne, w trzci nach i mu le
den nym ży ją licz ne or ga ni zmy: pta -

ki, pła zy, ry by. Część żo li bor ska ma
cha rak ter bar dziej re kre acyj ny i jest
w ten spo sób in ten syw nie wy ko rzy -

sty wa na – wy ja śnia Mał go rza ta
Kink, rzecz nicz ka dziel ni cy Bie la ny.

Ró żni ce w czę ści bie lań skiej i żo -
li bor skiej ka na łu są wi docz ne go łym
okiem. Wo da w czę ści po łu dnio wej
jest głęb sza, więc utrzy my wa nie po -
rząd ku na niej nie jest pro blem dla
dziel ni cy. Pra cow ni cy ko rzy sta ją
z ka ja ka i re gu lar nie wy ła wia ją
śmie ci. Część bie lań ska jest płyt sza
i bar dziej za nie czysz czo na. Brak
sta łej in ge ren cji i sprzą ta nia, jak
twier dzą urzęd ni cy, po dyk to wa ny
jest tro ską o ży ją ce tam ry by i pła zy. 

Ka ja ki mo żna wy po ży czać
w bia łym na mio cie po stro nie żo li -
bor skiej co dzien nie – w dni po -

wsze dnie w go dzi nach 16:00-
20:00, a w week en dy od 11:00
do 20:00. Za pół go dzi ny pły wa nia

za pła ci my 9 zł, zaś 15 zł kosz tu je
wy po ży cze nie sprzę tu na go dzi nę. 

(mk)

Różnice
w czę ści bie lań skiej i żo li -
bor skiej ka na łu są wi -
docz ne go łym okiem.
Wo da w czę ści po łu dnio -
wej jest głęb sza. Pra cow -
ni cy ko rzy sta ją z ka ja ka
i re gu lar nie wy ła wia ją
śmie ci. Część bie lań ska
jest płyt sza i bar dziej za -
nie czysz czo na. 

No we miej sce do wy po czyn ku
Od wa żny pro jekt na Sło dow cu
�Oka zu je się, że z nie czyn nej hy dro for ni mo żna zro bić
za ska ku ją co cie ka we miej sce. W prak ty ce prze ko na my
się o tym w przy szłym ro ku.

Za mknię te hy dro for nie są sta -
łym ele men tem kra jo bra zu star -
szych osie dli War sza wy. Miesz -
kań cy i urzęd ni cy przez la ta nie
mie li po my słu na ich za go spo da -
ro wa nie, ale nie daw no na stą pił
prze łom. Pod ko niec ubie głe go
ro ku trój ka war sza wia ków – Ka -
ta rzy na Kor czak, Du ong Vu
Hong i Bry gi da Za wadz ka – roz -
po czę ła pro jekt Hy dro fun, ma ją -
cy na ce lu prze mia nę hy dro for ni
w miej sca od po czyn ku i re kre -
acji. Uda ło się na Sło dow cu.
W gło so wa niu nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym od wa żny pro -
jekt po par ły tyl ko 303 oso by, ale
to wy star czy ło do przy zna nia 280
tys. zł na re mont hy dro for ni
przy Gą biń skiej.

– W skład pro jek tu wcho dzi
za ara nżo wa nie wnę trza na par -
king na ro we ry, do stęp ny dla
miesz kań ców spół dziel ni miesz -
ka nio wej „Przed wio śnie” oraz

prze mia na da chu i oto cze nia hy -
dro for ni w miej sce atrak cyj ne wi -

zu al nie z na sta wie niem na re kre -
ację – pi szą au to rzy.

Na wi zu ali za cjach hy dro for nia
wy glą da wspa nia le, tak jak by zo -
sta ła za pro jek to wa na ja ko po -
dest dla wy po czy wa ją cych miesz -
kań ców. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, nisz cze ją ca
bu dow la tech nicz na zmie ni się
w ulu bio ne miej sce oko licz nych
miesz kań ców, a ko lej ne osie dla
usta wią się w ko lej ce po wła sny
„hy dro fun”. 

(dg)

Kę pa Po toc ka po dzie lo na pło tem
�Park Kę pa Po toc ka jest po dzie lo ny mię dzy dwie dziel ni ce ogro dze niem na wo dzie.
– To śmiesz ne, że dwóch go spo da rzy Kę py nie jest w sta nie do ga dać się w tak pro stej
spra wie i ma my płot jak mur w „Zem ście” – ko men tu je je den z na szych czy tel ni ków.

Hydrofornia
wy glą da wspa nia le, tak
jak by zo sta ła za pro jek to -
wa na ja ko po dest dla
wy po czy wa ją cych miesz -
kań ców.




