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Okrąglak ma 50 lat

Nowy symbol Bielan?
�Po okrągłych 50 latach istnienia Okrąglak został uznany za
zabytek. Charakterystyczny budynek na Wrzecionie wciąż
czeka na odzyskanie dawnego blasku.

Chyba najbardziej charaktery-
stycznym punktem Wrzeciona jest
zbudowany w latach 60. ubiegłego
wieku pawilon handlowo-usługo-
wy na planie obręczy, potocznie
nazywany Okrąglakiem. Dawniej
był to centralny punkt spotkań
mieszkańców osiedla. Poczta, ma-
giel, sklep z zabawkami, z ubrania-
mi, cukiernia – to tam robiło się
w minionej epoce zakupy. Dawny
blask Okrąglaka powoli się koń-
czy, jednak wcale nie oznacza to,
że zostanie zapomniany. Wręcz
przeciwnie. Oddany do użytku
w 1966 roku budynek po dokład-
nie 50 latach istnienia został wpi-
sany do gminnej ewidencji zabyt-
ków. Powojenny polski moder-
nizm został wreszcie doceniony,
uznany za godny zachowania
w zmieniającym się szybko krajo-
brazie Warszawy.

– W dawnym zabawkowym jest
całodobowy „wodopój”, wszędzie
porozrzucane są śmieci, płyty chod-
nikowe odłażą, a ze starych sklepów
został tylko ten z ubraniami i pa-
smanteria – komentują okoliczni
mieszkańcy.

Centrum lokalne bez Centrum
Lokalnego

Aż trudno uwierzyć, że Okrą-
glak został przeoczony podczas po-
szukiwania miejsc, które warszaw-
ski samorząd miał dofinansować
jako Warszawskie Centra Lokalne.
Charakterystyczny budynek
na Wrzecionie ma wszelkie predys-
pozycje, by po latach znów stać się
miejscem nie tylko handlu, ale też
kultury. Dookoła, na zaniedbanych
boiskach i parkingach, można
urządzić miejski plac z dużą ilością
zieleni. Na dziedzińcu, dziś zajmo-

wanym przez samochody i śmietni-
ki, można – w zależności od po-
trzeb – urządzić bazar, piknik są-
siedzki albo wyprzedaż garażową,

czy nawet zorganizować kameralny
koncert. Krokiem w dobrym kie-
runku byłoby też zaproszenie
do współpracy grafików, którzy
opracowaliby dla najemców szyldy
w jednym stylu, nawiązującym
do modernistycznej architektury
Okrąglaka. Dziś pawilon jest po-
obwieszany pstrokatymi szyldami
w takim stopniu, że tworzą one in-
formacyjno-estetyczny śmietnik.

Pół wieku historii za nami
Budowa osiedla Wrzeciono roz-

poczęła się w 1962 roku i trwała
przez około pięciu lat. Zbudowane
dla robotników Huty Warszawa
osiedle nie cieszyło się dobrą reno-
mą. Uchodziło wręcz za niebez-
pieczne. Dziś nie wzbudza już ta-
kich emocji jak dawniej. Z powodu
pobliskiej stacji metra ceny miesz-
kań skoczyły do 7-10 tys. zł/m2.
W przyszłym roku zostanie zmoder-
nizowanie boisko przy Zespole
Szkół Przymierza Rodzin czy street
workout w ogródku jordanowskim
przy Szegedyńskiej. Te i inne nowe
projekty uatrakcyjnią to miejsce,
które słynie z pewnego okrągłego
budynku. (dg, mk)

Na dziedzińcu
dziś zajmowanym przez
samochody i śmietniki,
można - w zależności od
potrzeb - urządzić bazar,
piknik sąsiedzki albo
wyprzedaż garażową, czy
nawet zorganizować
kameralny koncert.
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Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów je-
dynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub po-
szkodowanemu w wypadku na-
leży zapłacić odszkodowanie,
zaczyna się problem. Ubezpie-
czyciele znają różne sztuczki,
by nie wypłacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fundacja Lex Specialis. Jeśli
jesteś osobą poszkodowaną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medyczne-
go lub doznałeś szkody w wyni-
ku upadku – zgłoś się po BEZ-
PŁATNĄ POMOC. Ze staty-
styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie 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 spra-

wach odmowy wypłaty odszko-
dowania w przypadku niewiel-
kich szkód jak drobne złama-
nia, zwichnięcia, urazy, ale
również w przypadku zaniżania
przez lekarzy ubezpieczycieli
procentowego uszczerbku
na zdrowiu. Różnice w możli-
wym odszkodowaniu mogą 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 wypła-
tę pieniędzy na rzecz członków
rodzin 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!

Inwestycje

Wreszcie remont Encyklopedycznej
�Mieszkańcy nie mogą się doczekać remontu ulicy Encyklopedycznej. Władze dziel-
nicy obiecują, że ruszy we wrześniu.

Remont zapowiadany był po-
czątkowo na lipiec, o czym zresz-
tą informowaliśmy. Niestety, nie
udało się zacząć prac w terminie.
W połowie lipca władze dzielnicy
na monity mieszkańców złożyły
obietnicę, że remont ruszy
na pewno w połowie sierpnia.
– Jest początek września i nic.
Wkrótce zacznie się robić ciem-
no, a nasze dzieci znowu będą

musiały wracać po nieoświetlonej
ulicy – pisze w liście do nas czytel-
nik z Encyklopedycznej.

Co na to dzielnica? Przeprasza
za opóźnienia i informuje, że re-
mont ruszy już na pewno we
wrześniu. W lipcu została podpi-
sana umowa z Zakładem Remon-
tów i Konserwacji Dróg na prze-
budowę i rozbudowę Encyklope-
dycznej na odcinku od ul. Herol-

dów do ul. Pasymskiej oraz ul.
Książąt Mazowieckich na odcinku
od ul. Zgrupowania „AK Kampi-
nos” do ul. Heroldów. Planowany
zakres robót obejmuje rozbiórkę
istniejącej jezdni oraz budowę
nowej wraz z podbudową, chodni-
ków, zjazdów, zatok postojowych
i autobusowych, odwodnienia.
Ponadto planowana jest instalacja
nowego oświetlenia.

Trwa procedura przekazywania
przez byłych właścicieli gruntów
pod budowę dróg, wytyczanie
geodezyjne dróg, oznakowywanie
drzew do wycinki i inne prace
przygotowawcze. ZRiKD ogłosił
także przetarg na wybór podwy-
konawcy budowy wodociągu
w ulicy. Roboty wodociągowe
i drogowe mają rozpocząć się
w pierwszej połowie września.
Przygotowania już się rozpoczęły.
Zgodnie z planem modernizacja
miała potrwać do końca roku,
jednak wobec opóźnień zakończy
się prawdopodobnie w pierwszym
kwartale 2017 r.

(wk)

Szczury w ratuszu
�Jeśli komuś przejadły się wystawy kotów i psów, powinien
zainteresować się szczurami. Dobra okazja już niedługo.

Jedni uważają je za szkodniki,
inni za zwierzątka domowe.
O tym, kto ma rację, przekonamy
się 11 września, gdy szczury opa-
nują budynek urzędu dzielnicy
przy Żeromskiego. I Bielańska
Wystawa Szczurów będzie świetną
odmianą dla tych miłośników
zwierząt, którym znudziły się wy-
stawy kotów, regularnie goszczące
na terenie dzielnicy. Choć szczury
towarzyszą ludziom „od zawsze”,
przez większość z nas są uznawane
za szkodniki i bezwzględnie tępio-

ne. Niektórzy doceniają jednak in-
teligencję i urok osobisty szczurów
i przyjaźnią się z nimi. Wystawa
na Bielanach będzie okazją do po-
rozmawiania z hodowcami i do-
wiedzenia się czegoś nowego. Za-
proszone mogą czuć się też dzieci,
dla których zaplanowano zabawy
edukacyjne.

Wystawa będzie czynna w urzę-
dzie dzielnicy przy Żeromskie-
go 29 (wejście B) 11 września
w godz. 10:00-18:00. Wstęp wolny.

(dg)
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Mowa o osiedlu „Zdobycz Ro-
botnicza” rozciągającym się przy uli-
cach: Płatniczej, Kleczewskiej, Li-
pińskiej, Przybyszewskiego, Schro-
egera i Kasprowicza oraz placu
Konfederacji. Osiedle zaczęto bu-
dować w 1926 roku i miało być ono
lekarstwem na przeludnienie. Był to
w latach 20. XX wieku w Warszawie
naprawdę ogromny problem.
Po I wojnie światowej stolica przeży-
wała boom demograficzny, miesz-
kań brakowało zaś dramatycznie.
Niektóre dzielnice wcześniej właści-
wie pozbawione były zresztą możli-
wości rozwoju. Takimi dzielnicami
były m.in. Bielany i sąsiedni Żoli-
borz. Między innymi wskutek car-
skich obostrzeń ograniczających za-
budowę wokół ówczesnych granic
miasta, na Żoliborzu i Bielanach
od końca XIX wieku budowało się
niewiele. Zniesienie ograniczeń nie-
wiele zmieniło, bo wybuch wojny
niemal zahamował budownictwo.

Tanie pola bielańskie
Właściwie ruch budowlany

odżył dopiero po wojnie, choć

na Bielanach budowało się wciąż
niewiele. Mieszkania były tu małe,
chętnych na nie wielu, do Warsza-
wy zjeżdżały tłumy poszukujących
pracy, rodziny robotnicze żyły
w opłakanych warunkach. W la-
tach 20. środowisko związane
z Polską Partią Socjalistyczną
chciało jakoś zaradzić problemom
mieszkaniowym. I tak oto naro-
dziła się idea budowy osiedla
na terenach ówczesnego bliskiego
przedmieścia stolicy, na opusto-
szałych wówczas, tanich polach
bielańskich, na których wcześniej
mieścił się rosyjski poligon. Powo-
łano do życia spółdzielnię o pasu-
jącej do PPS-owskiego rodowodu
lewicowej nazwie „Zdobycz Ro-
botnicza”, wykupiono od skarbu
państwa grunty pod budowę
i przystąpiono do dzieła.

To i owo „na lewo”
Budowa domów zaprojektowa-

nych przez Janusza Dzierżawskie-
go rozpoczęła się w 1926 roku.
Prowadzono ją częściowo tak zwa-
nym systemem gospodarczym. Po-

legało to na tym, że część prac wy-
konywali sami spółdzielcy, którzy
pobierali za pracę częściowe wyna-
grodzenie, a resztę mieli prawo od-
liczyć od czynszu bądź kredy-
tu. I tak do 1931 wybudowano kil-
kanaście szeregowych segmentów
jednorodzinnych i kilka większych
domów wielorodzinnych, na co na-
ciskały władze Warszawy nie radzą-
ce sobie z głodem mieszkaniowym,
który w latach wielkiego kryzysu
ekonomicznego jeszcze bardziej
przybrał na sile.

Ów kryzys okazał się dla „Zdo-
byczy Robotniczej” zabójczy. Spół-
dzielnia miała coraz większe długi,
za które znaczną część winy pono-
sili zresztą sami jej pracownicy
rozprowadzający „na lewo” to
i owo. Z placów budowy znikał ce-
ment, farba, cegły i inne materiały
budowlane, a w kasie nic nie
chciało się zgadzać. W efekcie
„Zdobycz Robotnicza” nie spłaca-
ła pożyczek, nowych nikt nie
chciał jej udzielić i w 1931 roku
sąd obłożył majątek spółdzielczy
sekwestrem, co wiązało się z wy-

przedażą jej majątku na czele
z nieruchomościami, czyli 27 do-
mami, które zdążyła wybudować.
Spora część lokatorów, którzy byli
dotkniętymi przez kryzys robotni-
kami, nie była w stanie pokryć za-
dłużenia. Eksmitowano ich do-
słownie na bruk. Okazało się jed-
nak, że osiedle to zdobycz nie tylko
robotnicza, bo znaczna część lepiej
sytuowanych mieszkańców skuszo-
nych tanim domem wystąpiła
z protestem zatrudniając gwiazdy
ówczesnej adwokackiej palestry.
Wielu udało się mieszkania zatrzy-
mać. Do 1939 roku w „Zdobyczy
Robotniczej” robotników już pra-
wie nie było. Wykształciła się tu
nowa społeczność zdominowana
przez inteligencję i urzędników.

Miniaturowe miasteczko
z rynkiem

Podczas wojny osiedle było are-
ną wielu walk powstańczych, swoje
walki toczyło tutaj Zgrupowanie
Żniwiarz oraz Żmija. Po II wojnie
światowej osiedle zostało do koń-
ca zabudowane, a nazwę pozosta-

wiono ze względu na panujący
akurat ustrój, ale domy wybudo-
wane przez „Zdobycz Robotniczą”
stoją w większości do dziś i wyró-
żniają się urodą. Kiedyś było to
właściwie miniaturowe miasteczko
z „rynkiem” w postaci placu Kon-
federacji i malowniczymi domami
– wolno stojącymi i szeregowymi
– utrzymanymi w stylu dworko-
wym. Budynki charakteryzowały
się wysokimi, czerwonymi dacha-
mi, były to zazwyczaj szeregowe
kamieniczki. Siatka ulic wzorowa-
na była na mieście-ogrodzie Ebe-
nezera Howarda, o wyglądzie przy-
pominającym wachlarz, z główną
osią pod postacią ulicy Schroegera.
W parterach domów urządzono
liczne sklepy, z których kilka, jak
np. pasmanteria Kazimiery Szcze-
śniewskiej istniało jeszcze w la-
tach 80. Był tu urząd pocztowy, cu-
kiernia, słowem miasteczko wśród
pustkowia, jakim były ówczesne
Bielany. Dziś wygląda to inaczej,

część domów się zmieniła, ale
wciąż są naprawdę ładne, mają kli-
mat i styl. Ciekawy zakątek.

(wk)

Na podstawie warszawa.wi-
kia.com, Jarosław Zieliński
„Czynszówki na Bielanach, „Sto-
lica” 12/2009.
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Historia
Zdobycz Robotnicza. Ciekawa historia urokliwego zakątka Bielan
�Jest na Starych Bielanach osiedle o przedwojennych korzeniach i dziwnym uroku, który przetrwał do dziś.

Kiedyś
było to właściwie miniatu-
rowe miasteczko z „ryn-
kiem” w postaci placu
Konfederacji i malowni-
czymi domami – wolno
stojącymi i szeregowymi
– utrzymanymi w stylu
dworkowym. Budynki
charakteryzowały się wy-
sokimi, czerwonymi da-
chami, były to zazwyczaj
szeregowe kamieniczki.
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Sztuka ulicy

Mural dla Piechotków
�30 sierpnia przy ul. Skalbmierskiej 7 odsłonięty został
wyjątkowy mural.

Praca dedykowana jest parze
architektów bielańskich osiedli
mieszkaniowych – Marii i Kazi-
mierzowi Piechotkom. Oboje wal-
czyli w Powstaniu Warszawskim,
ślub wzięli 30 sierpnia 1944 roku.
Mural przedstawia ich podobizny
z tamtego czasu na tle biało-czer-
wonej flagi z napisem „Pamięta-
my!”

Gościem honorowym odsłonię-
cia muralu była sama pani Maria
Piechotkowa. Opowiadała o swo-
im mężu Kazimierzu i jego zasłu-

gach jako bohatera Powstania
Warszawskiego. Przejmujące były
też jej wspomnienia sprzed 72 lat
nawiązujące do dnia ślubu. Po-
mysł, by państwa Piechotków
uczcić właśnie muralem fanta-
styczny, a i same murale przyjęły
się jako forma ulicznej sztuki.
Mieszkańcy podczas uroczystości
apelowali o nowy obraz na tyłach
garaży przy Wilkońskiego, a bur-
mistrz Tomasz Mencina obiecał,
że się postara. Tylko przyklasnąć!

(wk)

Podziemna Rzeka tworzy niezwykłe światy
�Przy Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy działa od kilku miesięcy
grupa artystyczna Podziemna Rzeka.

BŚDS przy ulicy Grębałowskiej
pomaga osobom przewlekle psy-
chicznie chorym oraz ludziom
z intelektualną niepełnosprawno-
ścią. Od dawna przy ośrodku
funkcjonuje pracownia plastyczna
i klub twórczości ludzi wrażliwych.
Właśnie pięcioro uczestników za-
jęć plastycznych wiosną tego roku
postanowiło zawiązać grupę arty-
styczną. Spontanicznie, samoist-
nie i samodzielnie. Ktoś rzucił po-
mysł, kto inny wymyślił nazwę
Podziemna Rzeka i stało się. Po-
wstała grupa artystów malarzy, dla

których malarstwo jest nie tylko
formą ekspresji własnej wrażliwo-
ści, ale także sposobem walki
z chorobą, elementem terapii, re-
habilitacji, manifestacją protestu
przeciw stygmatyzowaniu.

Jeden z założycieli grupy Ma-
ciej Szub mówi: – Zajmujemy się
głównie malarstwem abstrakcyj-
nym, ale tworzymy też martwe
natury, pejzaże czy portrety lub
akty. Chcemy, by malowane przez
nas obrazy stanowiły odrębne
światy. Nieważne w jakiej formie,
materia powinna krążyć, wędro-

wać, przemieszczać się w prze-
strzeni obrazu niczym ciała nie-
bieskie w próżni wszechświata.
Widz oglądający nasze prace jest
jednocześnie zaproszony do od-
wiedzenia tych światów.

Zaproszenie zaowocowało
pierwszą wystawą, która odbyła
się w lipcu w galerii Klubu Do-
wództwa Operacyjnego RSZ
na Cytadeli Warszawskiej. Popa-
trzcie sami na światy wyobrażone
przez artystów z BŚDS. Są nie-
zwykłe.

(wk)
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Absurdy

Siłacz z maczugą stanął na Słodowcu
�Ustawiona niezgodnie z prawem figurka dostarcza warszawiakom wiele radości.
Autor stara się zalegalizować dzieło.

Pomiędzy ulicami Kasprowicza
i Jasnorzewskiej na Słodowcu
do niedawna istniał zaniedbany
plac zabaw, który ze względu
na bardzo zły stan techniczny zo-
stał rozebrany przez bielański Za-
kład Gospodarowania Nierucho-
mościami. Jeden z okolicznych

mieszkańców postanowił zapełnić
pustkę w przestrzeni publicznej,
ustawiając na podwórku własne
dzieło. Trudno odgadnąć, co arty-
sta miał na myśli, bo drewniana
figurka przedstawia długowłosego
mężczyznę z maczugą, ubranego
prawdopodobnie w bluzę, krótkie

spodenki i toporne buty i otoczo-
nego płotkiem, przypominającym
kształtem Zamek Królewski. Już
to woj Książąt Mazowieckich, już
to Thorgal, a przy tym samowola
budowlana.

– Zgodnie z prawem taka rzeź-
ba powinna być zgłoszona w ZGN
jako element małej architektury
– mówi Małgorzata Kink, rzecz-
niczka urzędu dzielnicy. – Autor

miał większość wymaganych ze-
zwoleń, ale nie wszystkie. Jeśli
zdoła zdobyć zgodę na ustawienie
figurki, będzie musiał ją rozebrać
i odtworzyć.

Wojownik ze Słodowca wzbu-
dził wielkie zainteresowanie rad-
nych, którzy poświęcili mu mnó-
stwo czasu. Padły już propozycje
uznania go za pomnik zastępcy
burmistrza albo wykorzystania
na wzór pluszaka.

Jak napisałby klasyk: śmiechom
nie było końca.

(dg)

Wojownik
ze Słodowca wzbudził
wielkie zainteresowanie.
Padły już propozycje wy-
korzystania go na wzór
pluszaka.

Bielany zapraszają do teatru
�Teatromani docenią z pewnością obie propozycje,
jakie dla mieszkańców przygotował na wrzesień
Bielański Ośrodek Kultury.

11 września, w ramach cyklu
„Artystyczna niedziela”, na scenie
przy Goldoniego obejrzymy spek-
takl „Francuzki nie tyją”. W swoim
monodramie Lidia Sycz zaprosi wi-
dzów na spotkanie z francuską
sztuką życia „L`art de vivre”. Au-
torka postara się natchnąć widow-
nię pozytywnymi emocjami, poka-
zując w jaki sposób Francuzki po-
trafią znaleźć przyjemność w ka-
żdym momencie życia.

Bilety: 20 zł.
„Francuzki nie tyją”, 11.09,

godz. 19.00.

Dwa tygodnie później grupa te-
atralna „Zapis fonetyczny” zaprosi
na spektakl „Na pełnym morzu”
w wykonaniu grupy teatralnej „Za-
pis fonetyczny”

Sztuki Sławomira Mrożka wła-
ściwie nie wymagają specjalnych
zabiegów adaptacyjnych, jego
tekst broni się sam. Postaci, jakie
tworzył autor, to personifikacje
powszechnych ludzkich cech cha-
rakterów, słabostek i wad. Spek-
takl „Na pełnym morzu” to histo-
ria trojga rozbitków na tratwie,
historia o starciu jednostki
z większością, o wolności wyboru.
Dyktaturę, anarchię traktujemy
jednoznacznie jako złe, ale czy
prawdziwa demokracja zawsze
potrafi obronić jednostkę?

Bilety 20 zł, przedsprzedaż
od 19 września w kasie BOK.

„Na pełnym morzu”, 25.09,
godz. 19.00.

(red)

źródło:teatrw
ariacja.pl



NIERUCHOMOŚCI
·ZADŁUŻONE MIESZKANIE? GROZI EKSMISJA
– LICYTACJA KOMORNICZA? POMOGĘ TEL.
500-205-923

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·ZAMIENIĘ: 2 pokoje 38 m2 ładne – po
remoncie bliskie Bielany niski czynsz
270 pln/mc zamienie na większe (może
być zadłużone ) tel. 501-125-205

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie, zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·Język angielski 693-879-495 (po 17)

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
·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

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

Elektryk 506-506-006

PPIILLNNIIEE  –– ssaammooddzziieellnnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww
wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  ddoo  rreemmoonnttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee

ii ookkoolliiccaacchh..  PPrrzzeeśślliijj  CCVV  ddrraabbiinnkkaa@ddrraabbiinnkkaa..ppll,,
tteell..  551166--116655--444499  

·Rolety 796-698-555

FINANSE
·Kredyty bankowe od 4,9%, Pożyczki
pozabankowe (także z komornikiem), Chwilówki
(akceptowane wszystkie rodzaje dochodu),
Kredyty dla firm (bez ZUS i US, START-UP, od 1-
go dnia działalności), Leasing, Faktoring,
Ubezpieczenia (indywidualne, grupowe).
www.finansewpigulce.pl W-wa ul. Magiera 15.
500-723-730
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

DAM PRACĘ
·Agencja zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na terenie
Warszawy i Dziekanowa Leśnego. Tel.
22 890-03-94

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
·Zatrudnimy pracowników do ochrony,
możliwość wyboru obiektu i lokalizacji. Tel.
786-857-912

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

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
BRĄZY KSIĄŻKI POCZTÓWKI ODZNAKI
ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY MUNDURY
DOKUMENTY ZDJĘCIA GOTÓWKA 601-336-063

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne go.
Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso by
czyn ne za wo do wo. Wy kształ ce nie
śred nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go
sta no wi ska w pra cy i lep szej pen -
sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho -
dzą do nas ta kże słu cha cze, któ -
rzy de cy du ją się na zmia nę szko ły
jesz cze w trak cie trwa nia se me -
stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze

oraz ukoń cze nia na sze go Li ceum,
nie po no sząc kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści

zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Ak tu al nie pro wa dzi -
my na bór na kurs
ma tu ral ny 
przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017
ro ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda -
wa niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już
dziś ser decz nie za pra szam do na -
szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99
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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.

Przy Tołstoja stanie żłobek
�Jest pozwolenie na budowę, projekt, trwa przetarg na
wykonawcę.

Na kil ku set me tro wym te re nie
w ob rę bie ze spo łu szkol ne go miał
kie dyś po wstać ba sen. Nie ste ty, za -
bra kło pie nię dzy i te ren był wciąż
nie wy ko rzy sta ny. O bu do wie
w tym miej scu żłob ka od stro ny
uli cy Toł sto ja mó wi ło się już
od pra wie dwóch lat. By ły rosz cze -
nia co do te re nu, pro te sty prze ciw -
ko wy ci na niu drzew i dys ku sje
nad umiej sco wie niem pla ców ki, by
na pla cu zmie ści ło się ta kże obie -
cy wa ne od lat po rząd ne bo isko. 

Wresz cie klam ka za pa dła.
W lip cu zo sta ła wy da na de cy zja
o za twier dze niu pro jek tu bu dow -
la ne go i udzie le niu po zwo le nia
na bu do wę żłob ka pu blicz ne go.
Pro jekt za kła da bu do wę dwu kon -
dy gna cyj ne go bu dyn ku, w któ rym
bę dzie miej sce dla 150 dzie ci.
Przed bu dyn kiem bę dzie też 25
miejsc par kin go wych. Obec nie
w to ku jest pro ce du ra prze tar go wa
na wy bór wy ko naw cy ro bót. Ter -
min pod pi sa nia umo wy z wy ko -
naw cą prze wi dy wa ny jest na prze -
łom wrze śnia i paź dzier ni ka, za -

koń cze nie bu do wy pla no wa ne
na trze ci kwar tał przy szłe go ro ku.
– Ma my w dziel ni cy zde cy do wa nie
za ma ło żłob ków, a Waw rzy szew
nie ma ani jed nej ta kiej pla ców ki,
więc jest to nie wąt pli wie po trzeb -

na in we sty cja i chcie li by śmy ją
ukoń czyć jak naj szyb ciej – mó wi
wi ce bur mistrz Grze gorz Pie tru -
czuk.

(wk)

Klamka
zapadła. W lipcu została
wydana decyzja o
zatwierdzeniu projektu
budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na
budowę żłobka
publicznego. Projekt
zakłada budowę
dwukondygnacyjnego
budynku, w którym
będzie miejsce dla 150
dzieci.

We wrze śniu na Bie la ny wra ca słoń
�Kul to wa dla Bie lan za baw ka tra fi do jed ne go z naj ład niej szych par ków War sza wy.

Sza ry, bla sza ny słoń do po ło wy
lat 80. uwa ża ny był za wi zy tów kę
Bie lan. Stał na pla cu za baw w oto -
cze niu ży ra fy, ko nia i ka ru ze li, nie -
da le ko Pod le śnej. Park Kul tu ry
w 1973 ro ku zo stał re zer wa tem
przy ro dy i już wte dy wia do mo by ło,
że dni ulu bio nej za baw ki są po li -
czo ne. Tym cza sem bu ja nie się
na trą bie trwa ło jesz cze bli sko 10

lat. Kie dy pew ne go dnia bla sza na
ma skot ka zo sta ła za pa ko wa na
na cię ża rów kę i od je cha ła, dzie ci
mu sia ły zna leźć dla sie bie in ne
miej sce do za ba wy. I choć wy da wać
by się mo gło, że słuch o bla sza nym
sło niu za gi nie, miesz kań cy Bie lan,
któ rzy wy cho wa li się na za baw ce,
wciąż o nim pa mię ta li. W 2010 ro -
ku do dziel ni cy za czę ły wpły wać

pierw sze ape le o przy wró ce nie za -
baw ki. Urzęd ni cy po pro si li miesz -
kań ców o pa miąt ko we zdję cia, by
przy po mnieć so bie wi ze ru nek zwie -
rząt ka. I tak po bli sko sze ściu la -
tach, po in ter ne to wym gło so wa niu
nad naj lep szym pro jek tem za baw -
ki, słoń wró ci do dziel ni cy. 

Tym ra zem na Kę pie 
Nie bla sza ny, a drew nia ny

słoń 17 wrze śnia sta nie przy Kę pie
Po toc kiej. Trzy me tro wej wy so ko ści
atrak cja bę dzie wy po sa żo na w zje -
żdżal nię, siat kę do wspi na nia
i schod ki. Na za pro po no wa ne pro -
jek ty miesz kań cy mo gli gło so wać
na stro nie in ter ne to wej urzę du
dziel ni cy i zde cy do wa nie wy bra li
naja trak cyj niej szą pro po zy cję. No -
wy mi przy ja ciół mi sło nia zo sta ną
tu kan, ty grys i wąż. Za baw ki w swo -
im oto cze niu bę dą mia ły pia skow -
ni cę, le go wi sko sie ci, ze staw spraw -
no ścio wy i kład kę.

– To świet na wia do mość – ko -
men tu je miesz kan ka. – Dzie cia ki
bę dą mo gły ba wić się tak jak ich ro -
dzi ce zza mło du – do da je.

(mk)
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reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Od Czytelników

"Przechodnie śmieją się z naszego bloku"
�Przy Perzyńskiego 14d powstaje dość interesujący podjazd dla niepełnosprawnych.
- Trasa z dwoma skrętami, niczym żart  - komentują mieszkańcy.

O bu do wę pod jaz du wnio sko -
wa li sa mi za in te re so wa ni. Po roz -
po czę ciu in we sty cji ła pią się
za gło wy i żą da ją za prze sta nia
dal szych prac. Wy dłu żo ny pod -
jazd wzbu dza śmiech nie jed ne go
prze chod nia. 

– Sla lom dla nie peł no spraw -
nych! Nie ro zu miem, cze mu pod -
jazd wy glą da w ta ki spo sób – ko -
men tu je miesz kan ka. – Dla cze go
w blo ku przy Perzyń skie go 13
mógł po wstać zwy kły krót ki pod -

jazd, a nasz za wie ra skrę ty? To
roz wią za nie wca le nie jest do bre.
Oba wiam się, że wóz ki in wa lidz -
kie bę dą mia ły naj zwy czaj niej
pro blem, aby w ten za kręt się
zmie ścić. To wszyst ko wy glą da ko -
micz nie, lu dzie śmie ją się prze -
cho dząc obok. Mo gli po pro wa -
dzić to cho ciaż do al ta ny śmiet ni -
ko wej, a tyl ko wy dłu ża ją dro gę
do niej – do da je.

Czy tel nicz ka pod kre śla, że pod -
jazd bu do wa ny spe cjal nie dla

trzech nie peł no spraw nych lo ka to -
rów bu dyn ku kosz to wać bę dzie
du żo wię cej, niż gdy by uwzględ -
nio no uwa gi wszyst kich miesz kań -
ców wspól no ty. – To sa mo wol ka
i mar no tra wie nie pie nię dzy – kwi -
tu je.

Za rząd ca blo ku jest obu rzo ny
za ża le nia mi, pod kre śla jąc, że
chciał do brze i „wszyst ko jest
prze cież ro bio ne z my ślą o miesz -
kań cach”.

– Bu do wa ny pod jazd speł nia
wszyst kie wy mo gi bu dow la ne
i mógł po wstać tyl ko w ta kiej for -
mie. Miesz kań cy chcie li pod jazd,
więc go do sta li, na in ne usta wie -
nie nie ze zwa la ist nie ją ca in fra -
struk tu ra pod ziem na. Do jazd
do al ta ny śmiet ni ko wej wy ma gał -
by dzie rża wie nia te re nu od mia -
sta, co jest zbęd ne. O wy bra nym
pro jek cie miesz kań cy mo gą roz -
ma wiać ze wspól no tą, a nie przez
re dak cję – ko men tu je Woj ciech
Ra kos, za rząd ca nie ru cho mo ści. 

Bu do wa ny pod jazd ma zo stać
od da ny w po ło wie wrze śnia.

(mk)

Niedziela dla rodzin
"Cyrk Einsteina" przyjedzie na Bielany
�Widowiskowe sztuczki iluzjonistyczne w nietypowym
jak na instytucję kultury spektaklu "Cyrk Einsteina oraz
adaptacja baśni Hansa Christiana Andersena to
wrześniowe propozycje Bielańskiego Ośrodka Kultury
dla najmłodszych.

11 wrze śnia BOK otwie ra no wy
se zon, or ga ni zu jąc „Dzień otwar -
ty”. Od godz. 11.00 bę dą pro wa -
dzo ne za pi sy do sek cji i na za ję cia
ar ty stycz ne. O godz. 12.30 dzie ci
w wie ku od czte rech lat bę dą mia -
ły oka zję wziąć udział na nie zwy -
kłym spek ta klu: „Cyrk Ein ste -
ina”. Wi do wi sko we do świad cze -
nia po ka za ne w pro sty, za baw ny
i hu mo ry stycz ny spo sób bę dą
mia ły za za da nie roz bu dzić chęć
po zna wa nia, kon stru owa nia, eks -
pe ry men to wa nia i zgłę bia nia na -
uk ści słych. Uczest ni cy zo ba czą
efek tow ne eks pe ry men ty i sztu ki
ilu zjo ni stycz ne, wiel kie bań ki my -
dla ne, a wszyst ko uzu peł nio ne
lek cją z bio lo gii, psy cho lo gii, a ta -
kże che mii i fi zy ki. 

Na spek takl obo wią zu ją bez -
płat ne wej ściów ki do od bio ru
w se kre ta ria cie BOK od 5 wrze -
śnia w godz. 9.00 – 17.00. 

Po wrót ulu bio ne go cy klu
18 wrze śnia na Gol do nie go po -

wra ca ta kże cykl „Dwie Go dzi ny
dla Ro dzi ny”. Tra dy cyj nie w nie -
dzie lę o godz. 12.30 dzie ci wraz
z ro dzi ca mi obej rzą spek takl, tym
ra zem bę dzie to opo wieść „Oj ciec
wie naj le piej”, na pod sta wie ba śni
Han sa Chri stia na An der se na.
Prze sła nie sztu ki jest pro ste: za -
wsze war to za cho wać po go dę du -
cha. Nie wa żne, jak ży cie po tra fi
dać w kość, w ro dzi nie na le ży
trzy mać się ra zem i wspie rać się,
a los na pew no się od mie ni. 

Po przed sta wie niu or ga ni za to -
rzy za pro szą naj młod szych wraz
z opie ku na mi do udzia łu w za ba -
wach pla stycz nych. 

Bi le ty: 10 zł.
Przed sprze daż od 12 wrze śnia.
Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry, ul.

Gol do nie go 1.
(red)
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