
Uniezależnienie od gazu z Ro-
sji i odejście od archaicznych
elektrowni węglowych to jedno
z największych przedsięwzięć po-
dejmowanych obecnie przez Pol-
skę. W związku z otwarciem
w Świnoujściu gazoportu, umożli-
wiającego import paliwa z dowol-
nego kraju świata, państwowa
spółka Gaz-System prowadzi za-
krojoną na wielką skalę budowę
gazociągów. Jeden z nich, łączący
Rembelszczyznę (gm. Nieporęt)
z Morami (gm. Ożarów Mazo-
wiecki) znajdzie się częściowo
na terenie Bielan.

Jak informuje Gaz-System, ga-
zociąg wysokiego ciśnienia będzie
mieć 7 metrów średnicy i 29 km
długości. Obecnie trwają prace
projektowe, prowadzone przez
ILF Consulting Engineers Polska,
a inwestor oczekuje otrzymania
pozwolenia na budowę w przy-
szłym roku. Budowa gazociągu
ma na celu poprawienie bezpie-
czeństwa dostaw paliwa dla od-
biorców z Warszawy i okolic, a ta-
kże podłączenie do systemu prze-
syłowego nowych użytkowników.

– Trudno to sobie wyobrazić,
ale ta inwestycja będzie miała
wpływ na ponad 800 nieruchomo-
ści na terenie naszej dzielnicy

– mówi Grzegorz Pietruczuk, wi-
ceburmistrz Bielan. – Jakby tego
było mało, ma przeciąć park Mło-
ciński w okolicach nowej przysta-
ni, demolując ten piękny zakątek
Bielan. Zrobimy wszystko, co mo-
żliwe, aby wykonawca przeanali-
zował ponownie przebieg na tere-
nie naszej dzielnicy i aby budowa
nie doprowadziła do dużych
zniszczeń.

Wiceburmistrz obawia się, że
budowa gazociągu będzie powa-
żną ingerencją w środowisko na-
turalne i ważny dla dzielnicy te-
ren zielony. Jaka będzie skala wy-
cinki?

– Szerokość niezbędnego do re-
alizacji inwestycji pasa budowla-
no-montażowego, w którym na-
stąpi wycinka drzew i krzewów,
to 18 metrów – wyjaśnia Tomasz
Pietrasieński, rzecznik Gaz-Syste-
mu. – Natomiast po oddaniu ga-
zociągu pas pozostający bez zale-
sienia wzdłuż wybudowanego ga-
zociągu będzie mieć 6 metrów
szerokości. Zgodnie z obowiązu-
jącym prawem w pozwoleniu
na budowę określona zostaje licz-
ba drzew przeznaczonych do wy-
cinki. W decyzji tej zostanie rów-
nież wskazana możliwość wyko-
nania nasadzeń zastępczych,

z której korzystamy. W ciągu
ostatnich sześciu latach zbudowa-

liśmy 1200 km na terenie całego
kraju, z czego ok. 20% nowej in-
frastruktury przebiega przez ob-
szary chronione, takie jak Natu-
ra 2000.

W tym miesiącu Gaz-System
wystąpił do wojewody Zdzisława
Sipiery o wydanie dla gazociągu

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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Szerokość
niezbędnego
do realizacji inwestycji
pasa
budowlano-montażoweg
o, w którym nastąpi
wycinka drzew i krzewów,
to 18 metrów. Natomiast
po oddaniu gazociągu
pas pozostający bez
zalesienia wzdłuż
wybudowanego
gazociągu będzie mieć 6
metrów szerokości
– wyjaśnia Tomasz
Pietrasieński, rzecznik
Gaz-Systemu.

Gazociąg zniszczy park?
� Bielany przetnie budowa potężnej rury, doprowadzającej paliwo. Nie
obędzie się bez dużej wycinki drzew.

Gazociag ma
przeciąć park
Młociński
w okolicach
nowej
przystani,
demolując ten
piękny
zakątek
Bielan – mówi
wiceburmistrz

dokończenie na stronie 2



W przyszłym roku poważna
przebudowa czeka ciąg ulic Rud-
nickiego, Perzyńskiego i Podcza-
szyńskiego. Oryginalnie Zarząd
Dróg Miejskich zamierzał zająć
się drogą rowerową, zbudowaną
czternaście lat temu niezgodnie
z przepisami, ale ostatecznie za-
kres prac został znacznie rozsze-
rzony.

Na skrzyżowaniu Rudnickiego
i Kochanowskiego zlikwidowana
zostanie stara sygnalizacja świetl-
na, a ruch zostanie upłynniony
rondem turbinowym.

– Dziś najbardziej newralgiczna
jest tu relacja skrętu w lewo
z Rudnickiego w Kochanowskie-
go – wyjaśniają drogowcy. – Wy-
dzielenie lewoskrętu w sygnaliza-
cji doprowadziłoby do paraliżu
skrzyżowania.

Po wschodniej stronie Rudnic-
kiego, Perzyńskiego i Podczaszyń-

skiego powstanie całkiem nowa
asfaltowa droga rowerowa, której
przebieg nie będzie całkowicie po-

krywać się z istniejącym szlakiem
z różowej kostki Bauma. Również

chodniki i zatoki autobusowe bę-
dą remontowane. Wszystkie
przejścia i przejazdy przez mniej-
sze ulice (np. Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej) zostaną wyniesione
do poziomu chodnika a na skrzy-
żowaniu Rudnickiego z Broniew-
skiego powstanie komplet prze-
jazdów rowerowych. Z kolei
na Rudnickiego i Perzyńskiego
wybudowane zostaną parkingi.

Przy okazji remontu niewielka
zmiana czeka też ulicę Kocha-
nowskiego. Na krótkim odcinku
od Rudnickiego do Literackiej
rowerzyści nie będą już korzystać
ze starej drogi z kostki, lecz poja-
dą jezdnią razem z nielicznymi
w tym miejscu samochodami.

Opisane zmiany zostaną wpro-
wadzone w przyszłym roku, jed-
nocześnie z frezowaniem ul. Rud-
nickiego.

(dg)
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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!

Powstanie rondo i parkingi

Trzy ulice do przebudowy
� Miała być tylko budowa drogi rowerowej, będą wielkie zmiany na dwóch
kilometrach ulic.

Na skrzyżowaniu
Rudnickiego
i Kochanowskiego
zlikwidowana zostanie
stara sygnalizacja świetlna,
a ruch zostanie upłynniony
rondem turbinowym.
– Najbardziej newralgiczna
jest tu relacja skrętu w lewo
z Rudnickiego
w Kochanowskiego
– wyjaśniają drogowcy.
– Wydzielenie lewoskrętu
w sygnalizacji
doprowadziłoby
do paraliżu skrzyżowania.

tzw. decyzji lokalizacyjnej. Do
czasu jej wydania wstrzymane bę-
dą na Bielanach wszystkie postę-
powania w sprawie pozwoleń
na budowę i zezwoleń na realiza-
cję inwestycji drogowej. Ponieważ
gazociąg budowany będzie
na mocy specustawy jako inwesty-
cja strategiczna w skali kraju, sa-
morząd dzielnicy ma w tej spra-
wie związane ręce.

Budowa gazociągu wysokiego
ciśnienia jest obecnie gorącym te-
matem również na sąsiedniej Bia-
łołęce, gdzie planowana jest bu-
dowa połączenia tłoczni gazu

w Rembelszczyźnie z elektrocie-
płownią na Żeraniu. Identyczna
do „młocińskiej” rura zostanie
umieszczona wzdłuż Kanału Że-
rańskiego, co będzie wiązać się
z wycinką ok. 1300–1800 drzew.
W ramach nasadzeń zastępczych
Gaz-System zapowiada 20 tys.
drzew, które zostaną rozdzielone
między Białołękę i Nadleśnictwo
Jabłonna, obejmujące także gmi-
nę Nieporęt. Wiceprezydent War-
szawy Michał Olszewski liczył ta-
kże na porozumienie, dotyczące
zagospodarowania brzegu kanału,
jednak negocjacje w tej sprawie
zostały wstrzymane przez
Gaz-System.

(dg)

dokończenie ze strony 1

Gazociąg zniszczy park?
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Piąta edycja festynu odbędzie
się 9 października, potrwa od go-
dziny 10 do ok 16. Organizuje go
tradycyjnie w okolicach dnia
wspomnienia św. Franciszka
z Asyżu wspólnie z Dzielnicą Bie-
lany Katolickie Centrum Kultury
Dobre Miejsce. Po co?

– By świętować na łonie przyro-
dy, zdobywając wiedzę o niej
i ucząc się ją szanować – mówią
przedstawiciele Centrum. W tym
roku tradycyjnie festyn zainaugu-
ruje uroczysta msza św. z oprawą
kwartetu smyczkowego. Następ-
nie na scenie plenerowej
przed kościołem znakomita grupa
„Warszawiaki” wykona znane i lu-
biane przyśpiewki w soczystej, ra-
sowej gwarze przedwojennej War-
szawy. Dla dzieci ekospektakl
„Zwierzątka z polany” przedstawi
Teatr Dobrego Serca. Wokół sce-
ny będą dmuchane atrakcje dla
najmłodszych, konie i kucyki,
po ul. Dewajtis przejedzie się za-
przęg konny, będzie można zoba-

czyć żywe sowy. Tradycyjnie odbę-
dzie się cieszący się wielką popu-
larnością kiermasz rękodzieła lu-

dowego i jadła, będzie działał ple-
nerowy bufet i grill.

Miejsce na wspomnienie św.
Franciszka jest absolutnie ideal-
ne, jak z bajki – tu franciszkański
duch zbliżenia do natury, miłości
do zwierząt po prostu unosi się
w powietrzu. Piękna barokowa
świątynia otoczona jest zabytko-
wymi eremami, a poklasztorny
kompleks położony jest na skar-
pie, u podnóża której przepływa
Wisła, a całość otoczona jest za-
bytkowym lasem – rezerwatem
przyrody.

Pasterz lasu
Bielany były wszak kiedyś nie

tylko siedzibą mnichów, ale także
pustelnią królów. Na modlitwę
i rozmyślanie przyjeżdżali tu Jan
Kazimierz, Jan III Sobieski i Mi-
chał Korybut Wiśniowiecki.
Do dziś zachował się erem kró-
lewski, ufundowany przez Jana
Kazimierza. Mieszkał w nim po-
tem arcybiskup Achilles Ratti,
późniejszy papież Pius XI. O tra-
dycji bielańskich odpustów pisali-

śmy, ale niezwykła atmosfera
miejsca sprawia, że święta, odpu-
sty i festyny zyskują niesamowitą
oprawę. Także dzięki pomysłom
proboszcza – księdza Wojciecha
Drozdowicza. To nie tylko patron
artystów, koneser jazzu, ożywiają-
cy podziemia kamedulskie, ale
człowiek, któremu iście francisz-
kańskiemu stosunkowi do zwie-
rząt zawdzięcza przydomek paste-
rza lasu. Zresztą franciszkańskich
tropów odnajdziemy w tym miej-
scu więcej. Jedną z parafialnych
atrakcji jest przecież… Franci-

szek. Ale nie święty, tylko żywy
osiołek mieszkający w szopce.
Raz w roku ma swoje miejsce
w liturgii. W Niedzielę Palmową
ksiądz podjeżdża pod kościół wła-
śnie na Franciszku. I właśnie
z miłości do przyrody, do zwie-
rząt, do lasu zrodził się pomysł fe-
stynu, który byłby jednocześnie
wspomnieniem św. Franciszka
i świętem lasu. Cudowna idea!
Warto przyjść albo przyjechać ro-
werem, a auta koniecznie pozo-
stawić poza lasem.

(wk)
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Dzień Lasu Bielańskiego

Tradycyjny festyn z miłości do przyrody
� Już po raz piąty odbędzie się festyn rodzinny „Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego”.

Miejsce
na wspomnienie św.
Franciszka jest absolutnie
idealne, jak z bajki – tu
franciszkański duch
zbliżenia do natury,
miłości do zwierząt
po prostu unosi się
w powietrzu. Piękna
barokowa świątynia
otoczona jest
zabytkowymi eremami,
a poklasztorny kompleks
położony jest na skarpie,
u podnóża której
przepływa Wisła, a całość
otoczona jest
zabytkowym lasem
– rezerwatem przyrody.
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Czterdzieści lat minęło jak je-
den dzień. Swoją drogą Stefan
Karwowski z serialu mógłby na-
prawdę w połowie lat 70. osiedle
Ruda budować…

Z okazji jubileuszu w sobotę 17
września odbył się w Parku Kępa
Potocka uroczysty urodzinowy
piknik. Wystąpił teatr dla dzieci
Kultureska, były gry i zabawy ro-
dzinne, potańcówka na dechach,
a na deser projekcja pod chmurką
kultowej komedii Tadeusza
Chmielewskiego „Nie lubię ponie-
działku”. W ramach niespodzianki
imprezę odwiedził nawet bielański
słoń we własnej osobie…

Młyn, browar i wytwórnia
pachnideł

Z okazji rocznicy warto przypo-
mnieć pokrótce „biografię” jubi-
lata. Osiedle powstało na terenie
wsi, która nosiła nazwę Ruda.
Czas założenia osady nie jest
wprawdzie znany dokładnie, ale
musiała istnieć już na począt-
ku XV wieku. Nazwa wiąże się
z pokładami rud darniowych oraz
oczywiście z rzeczką Rudawką.
Budowano na niej młyny. Jeden
z nich Rudny Młyn wspominany
był już w kronice z 1412 roku.
Osada od XVII wieku była czę-
ścią uposażenia klasztoru Kame-

dułów. Był tu też browar i słynna
Karczma Gęsia.

Na początku XIX wieku Ruda
miała charakter przemysłowy,
skąd wywodzi się nazwa Ruda Fa-
bryczna. Działał tu młyn, farbiar-
nia, wytwórnia pachnideł, kilka
sporych manufaktur tkackich. Ru-
da weszła też w 1819 roku w skład
Instytutu Agronomicznego założo-
nego na terenie dawnego pałacyku
Marii Kazimiery. Później dobra te
zostały rozparcelowane i w więk-
szości wydzierżawione. Teren fol-
warku rudzkiego wraz ze stawem
zakupił Karol Minter i przekształ-
cił go w osadę letniskową, która

stała się modna wśród mieszkań-
ców stolicy jako Ruda Minterow-
ska. Żywot letniska nie był zbyt
długi, a pod koniec XIX wieku ży-
ło tu zaledwie 34 stałych miesz-
kańców. Ruda stopniowo podupa-
dała. Carskie władze osadzały
w tym rejonie przestępców. Nieco
bardziej na północ był jeszcze je-
den folwark – Ruda Evansa – na-
zwana tak od nazwiska Anglika,
który miał w Warszawie odlewnię.

Ogromny park pozostał
w planach

Większą część gruntów obu
prywatnych folwarków w 1916 ro-

ku przejęło miasto. Zaprojekto-
wano nową sieć ulic i ogromny li-
czący 130 hektarów park.
Do 1939 roku większość ulic zo-
stała wytyczona i częściowo zabu-
dowana. Rozwój kolonii przerwa-
ła wojna. Podczas powstania Ru-
da została w dużej części znisz-
czona. Po wojnie zaś teren przez
długie lata pozostawał niezago-
spodarowany. Obowiązywał tu za-
kaz wznoszenia nowych budyn-
ków, bowiem władze zamierzały
zrealizować dawny projekt stwo-
rzenia tu ogromnego parku.
Do urzeczywistnienia tego pomy-
słu nigdy nie doszło.

Do dziś stara sieć uliczna i daw-
na zabudowa Rudy złożona z par-
terowych domków i jedno lub dwu-
piętrowych kamienic przetrwała
szczątkowo jedynie w zachodniej
części kolonii. Natomiast część
wschodnią niemal w całości zajęło
w latach 70. świętujące właśnie 40-
lecie osiedle „Ruda” zbudowane
z wielkopłytowych bloków według
projektu Zdzisława Łuszczyńskie-
go. Część bloków liczy sobie po 20
pięter, co czyni je jednymi z najwy-
ższych stołecznych bloków z cza-
sów PRL-u. Na wschód od ulicy
Klaudyny została zniszczona więk-
sza część dawnej siatki ulic i zabu-
dowy. Z tamtych czasów zachowa-
ło się jedynie kilka budynków – sie-
dziba administracji Spółdzielni
„Ruda” oraz pustostany na parkin-
gach w środkowej części osiedla
w większości już rozebrane.

Co dalej?
40-lat minęło i co dalej? Wypa-

dałoby się przygotować na drugie
tyle. Ale osiedlu przydałyby się
zmiany i solidny lifting. Bloki, jak
bloki – ładne nie są, ale mogłyby
być mniej szaro-bure, mniej przy-
tłaczać swoim ogromem. Potrzeb-
ny jest remont chodników, po-
dwórek, z których część straszy.
Powoli coś tam się zmienia, bo-
wiem jeszcze dziesięć lat temu
osiedle wyglądało naprawdę kosz-
marnie. Wciąż jednak sporo jest
do zrobienia. Czego jubilatowi
i jego mieszkańcom życzę.

(wk)

Osiedle Ruda kończy 40 lat
� Osiedle Ruda rozciąga się między Trasą AK a Lasem Bielańskim, wzdłuż Wisły. Właśnie stuknęła mu czterdziestka.
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Miejsce do wypoczynku i zabawy
dla najmłodszych powstanie
przy Szkole Podstawowej nr 209.
Z nowego placu zabaw do godzi-
ny 17 będą korzystali uczniowie

szkoły, potem będzie dostępny
i otwarty dla wszystkich chętnych.
A atrakcji nie zabraknie. Plac zo-
stanie wyposażony w karuzelę
z kierownicą i siedziskami, dwie
huśtawki, bujak, wielofunkcyjny ze-

staw ze zjeżdżalniami, stolik do gier
i panel kółko i krzyżyk. Inwestycja
będzie kosztować 200 tys. zł i jest
jednym ze zwycięskich projektów
tegorocznego budżetu partycypa-
cyjnego. Kolejne sprzęty dla malu-
chów staną po sąsiedzku – na ogól-
nodostępnym placyku pomiędzy
Szekspira 4 i Dantego 7. Znajdzie-
my tam dwa urządzenia wielofunk-
cyjne ze zjeżdżalniami, pięć huśta-
wek, bujaki sprężynowe, dwie karu-
zele, domek lub pociąg dla dzieci
i oczywiście piaskownicę. Budowa
oszacowana została na 300 tys. zł.

Miejska ścieżka zdrowia
Wawrzyszew w przyszłym roku

zyska także miejską ścieżkę zdro-
wia: drążki, drabinki pionowe, po-
ręcze, liny i skośną ławeczkę,

wszystko połączone w niewielki tor
przeszkód. Urządzenia staną
na otwartym placu pomiędzy Dan-
tego i Wolumen i dostępne będą
przez 24h na dobę. Brak oświetle-
nia niestety skróci czas ich użytko-
wania do godz. 22 latem i 17 zimą.
Miejska ścieżka zdrowa i rosnące
w całej stolicy place do treningu

street workout to coraz bardziej
popularna forma ćwiczeń, alterna-
tywa dla przepełnionych i płatnych
siłowni oraz klubów fitness. Kolej-
na powstanie na Wrzecionie
przy Zespole Szkół nr 52. Do go-
dziny 16.30 będzie użytkowana
przez uczniów, później zostanie
udostępniona wszystkim mieszkań-

com. Projekt oprócz podstawowych
poręczy, lin i ławeczek do brzusz-
ków uwzględnia kółka gimnastycz-
ne, drabinkę skośną oraz linę z mo-
cowaniem. Obie ścieżki są projek-
tami zwycięskimi w budżecie party-
cypacyjnym i będą kosztować od-
powiednio 50 i 72 tys. zł.

(mk)

Ścieżka zdrowia i nowe place zabaw na Wawrzyszewie
� W przyszłym roku Wawrzyszew wzbogaci się o nowe miejsca do ćwiczeń dla dorosłych i place zabaw dla najmłodszych.
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Czy jest
miejska ścieżka zdrowia?
To drążki, drabinki
pionowe, poręcze, liny
i skośną ławeczkę,
wszystko połączone
w niewielki tor przeszkód.

Plac pomiędzy Dantego i Szekspira Zespół Szkół 52



Idea wyprzedaży garażowych
przyszła do nas ze Stanów Zjed-
noczonych już jakiś czas te-

mu. I powoli się przyjmuje. Pchli
targ pod chmurką, kiermasz sta-
roci, a z drugiej strony szansa

na nowe życie dla zakurzonych
książek, za małych albo za dużych
ubrań, zabawek, którymi nikt się

nie bawi, bibelotów i innych
szpargałów, rękodzieła i wszelkiej
maści przedmiotów, które jednym
są już niepotrzebne i zalegają
w kątach, w piwnicach, na stry-

chach, w garażach, a innym mo-
głyby się jeszcze przydać.

Na wyprzedaże przychodzą
tłumy

W tym roku na Bielanach gara-
żowe wyprzedaże są hitem sezo-
nu. Zresztą nie tylko na Biela-
nach – facebookowy profil orga-
nizujący i informujący o garażów-
kach w Warszawie i okolicach po-
lubiło dotąd prawie 10 tysięcy lu-
dzi. Organizowane przez stronę
imprezy są zawsze darmowe dla
kupujących, nie mają na nie wstę-
pu zawodowi handlarze, ceny mu-
szą być umiarkowane, a oprócz

zakupów można po prostu miło
spędzić czas na oglądaniu. Na wy-
przedaże przychodzą więc tłumy.

Już zimą organizatorzy ustalili
z burmistrzem, że na Bielanach
od czerwca do września trzy takie
imprezy odbędą się na terenie re-
kreacyjnym przy urzędzie dzielni-
cy na Żeromskiego. Ostatnia od-
była się w tym miejscu 18 wrze-
śnia.

Następne spotkanie
na Słodowcu

Zainteresowanie wcześniejszy-
mi przerosło jednak najśmielsze
oczekiwania, więc wyprzedaże
urządzone zostały także na serku
bielańskim. I tutaj zainteresowa-
nie było ogromne. Plac zaludniał
się poszukiwaczami wyciągniętych
z garaży skarbów. W sumie więc
od sierpnia co tydzień na Biela-
nach odbywa się jakaś garażowa
wyprzedaż. I będą się odbywały
nadal. Wiadomo już, że na serku
wyprzedaż odbędzie się także
w ostatni weekend września, a je-
śli pogoda pozwoli, to i w paź-
dzierniku. Będzie więc okazja, by
znaleźć za bezcen wymarzone pe-
rełki. A już dziś można powie-
dzieć, że pomysł okazał się strza-
łem w dziesiątkę.

(wk)

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Kolejna wyprzedaż na Słodowcu

Skarby z garażu
� Pomysł wyprzedaży garażowych na Bielanach przyjął się wyjątkowo. Ostatnio
„garażówki” odbywają się w naszej dzielnicy co tydzień i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.

Wiadomo
już, że na serku
wyprzedaż odbędzie się
także w ostatni weekend
września, a jeśli pogoda
pozwoli, to
i w październiku. Będzie
więc okazja, by znaleźć
za bezcen wymarzone
perełki.
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Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej, mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które posiadają już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórzenia
materiału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę w na-
szej placówce łatwo można było
pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codzienne-
go. Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to osoby
czynne zawodowo. Wykształce-
nie średnie jest im często po-
trzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,
którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej atmos-
ferze oraz ukończenia naszego

Liceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości

zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowa-
dzimy nabór
na kurs maturalny
przygotowujący
do matury w 2017
roku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalne-
go, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczy-
nają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment, aby zdecy-
dować się na naukę w AS Liceum.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
mieści się przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.aschools.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 110-00-99

Bielańska policja zatrzymała
dwóch nastolatków, podejrzanych
o napad na staruszka. Mieszkają-

cy przy Literackiej mężczyzna
sam otworzył drzwi i został we-
pchnięty do środka. Napastnicy

grożąc nożem zażądali oddania
telefonu komórkowego i złotego
łańcuszka. Zaraz po ucieczce
młodych mężczyzn ofiara wezwa-
ła policję.

17-letniego Dariusza S. i 19-let-
niego Krystiana W. zatrzymano
w weekend. Trafili do aresztu,
w którym spędzą trzy miesiące.
Za rozbój z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia i kradzież przed-
miotów o wartości 3200 zł grozi
im po dwanaście lat więzienia. Je-
śli sąd orzeknie kary w maksymal-
nym wymiarze, oskarżeni wyjdą
z więzienia mając odpowiednio
29 i 31 lat.

(dg)

Napad z nożem przy Literackiej
� 17-letni Dariusz S. i 19-letni Krystian W. mogą wyjść z więzienia jako
trzydziestolatkowie. Na razie przebywają w areszcie.

29 września przy Dewajtis 3 wy-
stąpi Maciej Sikała, jeden z czoło-
wych polskich saksofonistów te-
norowych i sopranowych, mistrz
w operowaniu nastrojem, barwą,
dynamiką. W Podziemiach towa-
rzyszyć mu będą muzycy młodego

jazzowego pokolenia: Andrzej
Święs na kontrabasie i Sebastian
Frankiewicz na perkusji.

Start godz. 19.00, wstęp wolny.
Podziemia Kamedulskie, ul.

Dewajtis 3.
red

Jazz w podziemiach u Kamedułów
� Po wakacyjnej przerwie na Bielany wraca jazz.

źródło:Policja

źródło:bielany.w
aw.pl
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Judo to dyscyplina olimpijska,
która jest uznana przez UNESCO
za najbardziej ogólnorozwojową
dyscyplinę sportu na świecie. Dzię-
ki wielu ćwiczeniom w różnych
płaszczyznach dziecko, ale również
i dorosła osoba, może poprawić
swoją koordynację i sprawność
ogólną. Podczas zajęć judo trene-
rzy przywiązują bardzo dużą wagę
(zwłaszcza w początkowym etapie
szkolenia) do rozwoju gimnastycz-

nego i akrobatycznego. Ćwiczenia
i rozciągnie po treningu pozytyw-
nie wpływają na wzrost, eliminują
wady postawy oraz przykurcze
mięśniowe, tak często występujące
dzisiaj u dzieci ze względu na sie-
dzący tryb życia. Wszystkie zabawy
przeniosły się z podwórka
przed komputer, a wiadomym jest,
że do prawidłowego rozwoju dziec-
ka potrzebny jest ruch. Większość
ćwiczeń prowadzona jest w formie

zabaw, dlatego dzieci bardzo chęt-
nie je wykonują. Ale trzeba pod-
kreślić, że judo oprócz ciała rozwi-
ja także charakter, wzmacnia psy-
chikę, uczy rywalizacji fair play.

W klubie Lemur dzieci nie tylko
odnajdują pasję, ale i otrzymują
przestrzeń do rozwoju kariery za-
wodniczej. Możemy pochwalić się
już długa listą medalistów Mi-
strzostw Warszawy, Mistrzostw Pol-
ski. W tym roku Julia Świątkiewicz
swoim srebrnym medalem na Pu-
charze Europy udowodniła, że już
wkrótce zdobędziemy medale Mi-
strzostw Europy i Świata. Ale judo
to nie tylko sport dla dzieci. Doro-
śli również startują w zawodach
i zdobywają wiele medali. Judo mo-
że być pasją dla całych rodzin.

Zapraszamy na nasze zajęcia
pod okiem trenerów, którzy byli
wielokrotnymi medalistami Mi-
strzostw Polski, Pucharów Polski
a nawet Mistrzostw Europy.

Trener
Mariusz Rowicki

www.judo-lemur.pl,
tel. 608–523–545

Judo to pasja dla całych rodzin
� Zabawa, sport, pasja – ale przede wszystkim równomierny rozwój. Zajęcia w klubie
Judo Lemur spełniają wszystkie wymienione kryteria.

Nie obiecujemy „złotych gór”.
W trakcie pierwszej wizyty bada-
my pacjenta, oceniamy stopień za-
awansowania schorzenia oraz
uczciwie określamy, czy jesteśmy
w stanie pomóc. Do każdego przy-
padku podchodzimy indywidual-
nie. Pacjent w trakcie rehabilitacji
prowadzony jest przez zespół te-
rapeutów i lekarza ortopedę, dla-
tego nasza praca jest bezpieczna.

Na najnowocześniejszym apa-
racie USG na bieżąco możemy
śledzić postępy leczenia. Stosuje-
my uznane metody terapii manu-
alnej wykorzystywane na całym
świecie. Nie korzystamy z metod
niezbadanych ani żadnych specy-
fików gwarantujących natychmia-
stowe cudowne uleczenie.

Leczymy osoby w każdym wie-
ku.

Najlepsze efekty uzyskujemy
w przypadku:

• rehabilitacji kolan i stawów
biodrowych również
u seniorów,

• leczeniu bólu kręgosłupa
i pleców,

• dyskopatii, rwy kulszowej,
• cieśni nadgarstka,
• zespołu bolesnego barku,
• rehabilitacji pooperacyjnej

kręgosłupa i stawów.

Konsultacje fizjoterapeutyczne
22 - 30.09

Konsultacje ortopedy 28.09
Obowiązuje telefoniczna rejestra-

cja wizyt. Liczba miejsc ograni-
czona.

Mokotów ul.Różana 51
tel. 22 498 18 55

Bemowo ul.Tkaczy 13
tel. 22 666 05 77

www.fizjomedpoland.pl
www.facebook/fizjomedpoland

Poszukujesz rehabilitacji?
Cierpisz na bóle pleców?
� Rehabilitacja to proces powrotu do sprawności,
do życia bez bólu. Od 19 lat istnienia naszej firmy Fizjo
Med Poland opieramy ją na wartościach takich jak
uczciwość, kompetencja i bezpieczeństwo. Cieszymy się
bardzo dobrą opinią i zaufaniem naszych pacjentów,
którzy wracają do nas i polecają nas swoim znajomym.

Blaszany słoń, który swojego
czasu stał w nieistniejącym już
Parku Kultury przy Podleśnej,
mocno zapisał się w pamięci oko-
licznych mieszkańców. Teren zo-
stał objęty ochroną jako część re-
zerwatu przyrody, więc zabawka
musiała zniknąć z likwidowanego
placu zabaw. Nie znikła jednak
z pamięci. Teraz słoń jest oficjal-
ną maskotką dzielnicy, a w ostatni
weekend – po wielu latach nie-
obecności – wrócił także w teren.

Przez kilka dekad przepisy do-
tyczące bezpieczeństwa na pla-

cach zabaw zmieniły się w takim
stopniu, że dokładna kopia po-
przedniego słonia musiałaby być
oficjalnie rzeźbą, a wchodzenie
na nią byłoby zabronione. W no-
wym wcieleniu słoń jest zatem
drewniany, a jego nowym miej-
scem zamieszkania jest park Kę-
pa Potocka. Ma trzy metry wzro-
stu i jest wyposażony w zjeżdżal-
nię i siatkę do wspinania, a o jego
wyglądzie zdecydowali sami bie-
lańczycy w internetowym głoso-
waniu.

(dg)

Słoń czeka na dzieci
na Kępie Potockiej
� Bielany słoniem stoją. Kultowy dla dzielnicy zwierzak
powrócił w nowym wcieleniu.

źródło:U
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Do zeszłego roku stawy Brust-
mana były formalnie uznawane
za urządzenia melioracyjne i zarzą-

dzał nimi Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych. Po-
mosty niszczały, brzegi zostały opa-
nowane przez chwasty a od czasu
do czasu następowała plaga gryzo-

ni. Gdy stawy przeszły pod opiekę
zarządu dzielnicy, poprosił on Ra-
dę Warszawy o kilkaset tysięcy
na uporządkowanie terenu. Obec-
nie robotnicy pracują nad przebu-
dową tzw. zastawki kanałowej,
dzięki której poziom wody w sta-
wach zostanie wyregulowany. Linia
brzegowa jest umacniana, dno
– odmulane, a trawa na brzegach
– koszona. Wkrótce rozpocznie się
także remont kanału łączącego sta-
wy. – Wszystkie te prace będą
kosztować ponad 412 tys. zł i po-
winny zakończyć się jeszcze w tym
roku – mówi wiceburmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. (dg)

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

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

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu: 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

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

·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587

·Pilne. Przyjmę panią do pracy w sklepie. Praca
w Łomiankach. Tylko osoby z doświadczeniem.
CV proszę na adres mailowy:
lomianki.rekrutacja@gmail.com

·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624
·Poszukuję opiekunki do osoby chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Miejsce
pracy Targówek. Dzwonić po 20-tej. Tel.
791-792-888

Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę

na pełny etat, na podstawie umowy
o pracę w nowoczesnych placówkach

przedszkolnych. Poszukujemy
nauczycieli wychowania

przedszkolnego, którzy lubią swój zawód
i wykonują go z pasją. Wymagamy, aby

osoba miała ukończoną pedagogikę
wczesnoszkolną lub przedszkolną.
Zatrudnienie od 1 października i od

1 listopada 2016 roku. Proszę
o nadsyłanie aplikacji z zaznaczeniem

preferowanej lokalizacji (Białołęka i/lub
Bemowo). CV:

dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com
·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·ANTYKI OBRAZY SREBRA PLATERY BRĄZY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNAKI ODZNACZENIA MUNDURY RYNGRAFY
ORZEŁKI TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi

handlowcy.

Maciej Chodkowski

e-mail: mchodkowski@gazetaecho.pl,
tel. 502-280-720

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010
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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

Dobra zmiana nad stawami Brustmana
� Jeden z najważniejszych terenów rekreacyjnych dzielnicy zmienia się z tygodnia na tydzień.

Prace
będą kosztować
ponad 412 tys. zł
i powinny zakończyć się
jeszcze w tym roku



Ga le ria Mło ci ny po wsta je po -
mię dzy Tra są Mo stu Skło dow -
skiej -Cu rie a uli cą Zgru po wa nia
AK „Kam pi nos”. Głów ne wej ście
znaj dzie się 150 me trów od wej -
ścia do sta cji me tra, zaś po zo sta łe
dwa: w po bli żu przy stan ku tram -
wa jo we go „Za jezd nia Żo li borz”
i nie da le ko jed nost ki stra ży po -
żar nej, od uli cy Zgru po wa nia AK
„Kam pi nos”. In we stor po sze rzy
dro gę o pa sy wjaz do we i zjaz do we
do ga ra żu, a ta kże do da le wo skręt
na Nocz nic kie go. Choć na par -
kin gu pod ziem nym znaj dzie się
miej sce dla po nad dwóch ty się cy

sa mo cho dów, MMG spo dzie wa
się przede wszyst kim klien tów
przy je żdża ją cych me trem, tram -
wa ja mi i au to bu sa mi na wę zeł
Mło ci ny. Ga le ria ma ta kże am bi -
cję stać się cen trum lo kal nym dla
ty się cy miesz kań ców szyb ko roz -
bu do wu ją cych się osie dli, ta kich
jak Waw rzy szew czy Cho mi czów -
ka, z któ rych do Ga le rii bę dzie
mo żna do trzeć ro we rem w 5–15
mi nut, w ca ło ści po wy dzie lo nych
dro gach.

– To nie bę dzie zwy kła ga le ria
han dlo wa, ale miej sce do spę dza -
nia wol ne go cza su – mó wi Mi chał

Masz ta kow ski, dy rek tor d/s roz wo -
ju i wy naj mu Ma ster Ma na ge ment
Gro up. – Jed ną z cha rak te ry stycz -
nych cech Ga le rii Mło ci ny bę dzie
ogól no do stęp ny dach, któ ry wio -
sną i la tem mo że peł nić funk cje re -
kre acyj no -spor to we, zaś zi mą
chce my otwie rać tam lo do wi sko.

Na pla cu bu do wy do pie ro koń -
czą się pra ce przy go to waw cze,
po le ga ją ce m.in. na prze kła da niu
in sta la cji pod ziem nych. W po nie -
dzia łek ro bot ni cy ma ją roz po cząć
pra ce nad fun da men ta mi bu dyn -
ku. Mi mo że in we sty cja jest jesz -
cze na wcze snym stop niu za awan -
so wa nia, MMG wy na ję ło już po -
ło wę po wierzch ni obiek tu.

Ga le ria Mło ci ny sta wia na bar -
dzo bo ga tą ofer tę mo do wą. W ga -
le rii na pew no znaj dą się skle py
gru py In di tex (Za ra, Pull&Be ar,
Mas si mo Dut ti, Ber sh ka, Stra di -
va rius, Oy sho) oraz C&A, Van
Gra af i H&M. Ofer tę uzu peł nią
skle py z bi żu te rią i do dat ka mi

(Apart, Bi jou Bri git te, Yes,
Swatch, Bri ju i Zi bi), wy po sa że -
niem wnętrz (Za ra Ho me), odzie -
żą i ak ce so ria mi spor to wy mi
(Mar tes Sport) oraz klub fit ness
(Ca lyp so) i de li ka te sy (Al ma). Ja -
ko ostat ni na jem ca ogło szo ny zo -
stał Smyk, któ ry zaj mie pra -
wie 700 m2. MMG nie ogła sza
jesz cze nazw ba rów, re stau ra cji
i ka wiarń, któ re zaj mą stre fą ga -
stro no micz ną. Wia do mo jed nak,
że bę dzie w niej aż 2500 m2 po -
wierzch ni naj mu i oko ło ty sią ca
miejsc dla klien tów. Trwa ją ta kże
ne go cja cje z wła ści cie lem sie ci
cen trów me dycz nych.

– W na szej Ga le rii po wsta nie
ta kże dzie wię cio sa lo we ki no Ci ne -
ma 3D – mó wi Mi chał Masz ta -
kow ski. – Nie chcie li śmy pod pi sy -
wać umo wy z któ rymś z do brze
zna nych w War sza wie ope ra to rów,
ale spró bo wać cze goś no we go.
Nasz na jem ca za po wia da, że ki no
bę dzie pre zen to wa ło bar dzo wy -

so ki stan dard, tak by mo gły od by -
wać się w nim np. uro czy ste pre -
mie ry.

W su mie Ga le ria Mło ci ny za -
ofe ru je 70 tys. m2 po wierzch ni
han dlo wo -usłu go wo -roz ryw ko wej
oraz 5 tys. m2 biur, któ re po wsta -
ną w osob nym bu dyn ku przy
Zgru po wa nia AK „Kam pi nos”,
po łą czo nym z głów nym kor pu sem.
Jak sza cu je MMG, obiekt za pew -
ni oko ło 1500 no wych miejsc pra -

cy. Mi mo swo ich roz mia rów Ga le -
ria ma być przy ja zna śro do wi sku
(cer ty fi kat BRE EAM), a do sta wy
do niej bę dą re ali zo wa ne nie TIR -
-ami, ale mniej szy mi po jaz da mi.
Otwar cie pla no wa ne jest na ko -
niec 2018 ro ku.

(dg)
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W naszej
Galerii powstanie także
dziewięciosalowe kino
Cinema 3D – mówi
Michał Masztakowski.
– Nie chcieliśmy
podpisywać umowy
z którymś z dobrze
znanych w Warszawie
operatorów, ale
spróbować czegoś
nowego.

Budowa Galerii Młociny wystartowała

Olbrzym przy stacji metra
� W poniedziałek rozpoczynają się prace nad fundamentami, ale nowe centrum
handlowo-rozrywkowe jest już w połowie wynajęte.

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.




