
Bazar istnieje od 15 lat. Stoi tu
ponad 250 budek i pawilonów. To
właściwie relikt po targowiskach

z lat dzikiego handlu ze „szczęk”.
Wystrój prawie jak wtedy, tylko
zamiast „szczęk” budy postawione
własnym sumptem przez handlują-
cych. Nic tu do niczego nie pasuje.
Eufemistycznie mówiąc: za ładnie
ta eklektyczna magma nie wyglą-

da, o czystość dbają sami kupcy
i też bywa z nią różnie. W sumie
skansen. Klimat jak na bazarkach
z popeerelowskich czasów. A asor-
tyment jak to na bazarach od Sasa
do Lasa: garmażeria, wędliny,
obok złotnik i poprawki krawiec-
kie, warzywa, owoce, ciasta… Łez-
ka się w oku kręci. Tyle, że nie
w każdym, bo wielu estetyka targu
jednak kłuje w oczy:

– Nic nie mam do domowych
wypieków, warzyw, garmażerki,
drobnych usług itp., a nawet je-
stem ich fanem. Ale czemu to wy-
gląda jak jakieś obozowisko Ro-
mów z przedmieść Paryża!? 25 lat
minęło od transformacji i mogliby
to w końcu ogarnąć. Rozumiem
szczęki w latach drapieżnego ka-
pitalizmu lat 90-tych, ale teraz?
– zżyma się pan Krzysztof. – Ba-

zarkowi przy Broniewskiego pole-
cam – buldożery, spychacz, pług
i zasianie trawy – kwituje pani
Adrianna. Takich głosów jest wię-
cej. Apele o to, by zająć się „tym
koszmarkiem” napływają dość
często i do nas od czytelników.

Dlaczego bazarek tak wygląda?
Odpowiedź jest prosta. Bo

funkcjonuje na zasadzie naszej
ulubionej trwałej prowizorki, czyli
w zasadzie dawno nie powinno go
być. I nie byłoby, gdyby planowa-
na co najmniej od dziesięciu lat
budowa drugiej nitki ulicy Bro-
niewskiego doszła do skutku. Ale
nie doszła i w najbliższych kilku
latach raczej nie dojdzie, bo nie
ma jej w planach do roku 2020,
nie powstał nawet projekt. Więc
bazar sobie trwa.

Bielańskie targowisko trwa
w zasadzie z roku na rok, ale jego
dalsze losy nie są pewne. Od kil-
ku lat kupcy podpisują kolejne
roczne umowy z zarządcą terenu,
czyli ZDM-em. Chcieliby, żeby
bazar wyglądał inaczej i żeby
w tym miejscu pozostał, ale kto
przy zdrowych zmysłach będzie
inwestował w budowę porządnej
infrastruktury, jeśli nie ma pew-
ności, że za rok nie będzie musiał
zwinąć interesu? Nikt, więc bazar
jest jaki jest.

Skansen czy remont?
I niektórzy nawet go sobie

chwalą. Bo ceny przyzwoite, a pa-
ni prowadząca usługi krawieckie
to prawdziwa cudotwórczyni, bo
owoce i warzywa świeże, a najbli-
ższy targ daleko, bo aż pod halą

Marymont. Czyli bazar sam w so-
bie nie jest zły. Ale że szpeci oko-
licę – to także fakt. Więc może
jednak trzeba by coś zrobić trwal-
szego? Może udałoby się pogo-
dzić rozbudowę Broniewskiego
z bazarkiem, albo uznać, że skoro
prawdopodobieństwo owej rozbu-
dowy w najbliższych latach jest ni-
kłe, zaryzykować jednak ucywili-
zowanie tego miejsca. Takiego
zdania jest między innymi wice-
burmistrz Bielan Grzegorz Pie-
truczuk. Nie ukrywa, że jest zwo-
lennikiem bazarku w tym miejscu.
– Wraz z Zarządem Dróg Miej-
skich udało się nam doprowadzić
do rozbiórki tych najgorszych ba-
raków i bud przy skrzyżowaniu
z Rudnickiego. Chcemy jeszcze
rozebrać kilkanaście innych, a po-
tem zrewitalizować cały teren
– deklaruje Pietruczuk. Wierzy-
my, że się uda. Inaczej pozostanie
uznać targowisko za oficjalny
skansen „szczękowego” handlu
i przywozić tu zagraniczne wy-
cieczki.

(wk)

Bazar przy Broniewskiego przejdzie lifting
� Targowisko Arina przy Broniewskiego trwa prawem naszej kochanej prowizorki. Jedni na nie pomstują, inni chwalą, może czas coś
w sprawie przyszłości bazarku postanowić na dłużej?
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Kto przy zdrowych
zmysłach będzie
inwestował w budowę
porządnej infrastruktury,
jeśli nie ma pewności, że
za rok nie będzie musiał
zwinąć interesu? Nikt,
więc bazar jest jaki jest.



Chodzi o Stawy Kellera położo-
ne w widłach Lektykarskiej, Ko-
lektorskiej i Hłaski. Park nieduży,
aczkolwiek pełen uroku i z cieka-
wą historią.

Park rozrywki
Początkowo teren obecnego

parku wchodził w skład parku
przy pałacu Marysieńki Sobieskiej
na Marymoncie. Stawów było wte-

dy w okolicy znacznie więcej,
a oprócz nich malownicze rozle-
wiska na Rudawce. W czasach sa-
skich założono tu zwierzyniec,
a w XIX wieku znajdował się tutaj
tzw. „dwór nad stawem” Rauten-
straucha, w którym działała póź-
niej popularna wśród warszawia-
ków gospoda o adekwatnej ponoć
do atmosfery nazwie „Na Cztery
Fajerki”. Istniał tu wtedy istny

park rozrywki. Okolica była pełna
willi dla letników. Były także alej-
ki spacerowe, altany, a na samych
stawach marymonckich istniała
szkoła pływania.

Farbiarnia Kellera
A skąd wziął się Keller w dzi-

siejszej nazwie parku? Od nazwi-
ska warszawskiego fabrykanta
Emila Kellera, który na przeło-

mie XIX i XX wieku założył tu
farbiarnię. Cały teren kupił potem
znany malarz i projektant Stefan
Norblin. Niewielki budynek fa-
bryczny przerobił na mieszkalną
willę znaną jako „Kaskada”. Za-
mieszkał tu wraz z żoną – znaną
aktorką Leną Żelichowską. Willę
otaczał wtedy niewielki teren ze
stawami – już tylko pozostałość
dawnego założenia Sobieskich.
Była tu kaskada wodna zasilająca
w wodę istniejące tu do lat 40. sta-
wy marymonckie. Na pozostałych
terenach wykształciła się zaś kolo-
nia znana pod nazwą „Kaskada
Fabryczna”. Ta część Marymontu
była już wówczas terenem prze-
mysłowym, zamieszkałym głównie
przez robotników, biedotę i szem-
rane towarzystwo przestępczego
półświatka.

Parczek Stawy Kellera
Willa Norblina nie przetrwała

zawieruchy wojennej. Podczas
okupacji niemieckiej działała tu-
taj olejarnia. Podczas powstania
warszawskiego powstańcy urzą-
dzili tutaj redutę zwaną „Olejar-
nią”. Po wojnie park został zago-
spodarowany i uporządkowany,
a w latach 70. XX wieku
przy okazji budowy Trasy Toruń-
skiej (dziś AK) przykrojony

do dzisiejszej powierzchni oko-
ło 2,4 hektara. Mieszkańcy nazy-
wali parczek po prostu „stawami”
lub „bajorkiem”, dopiero w 2010
roku nadano mu obecną nazwę.
Dziś Stawy Kellera są jedynym
dowodem na to, że w tym miejscu
znajdowały się zbiorniki wodne.
U zbiegu ul. Gdańskiej i

Lektykarskiej od 2012 roku stoi
kamień upamiętniający należąca
do Norblina willę „Kaskada”.

„Co za płotem…”
Nie jest to park duży, ale zago-

spodarowany stosunkowo mało
inwazyjnie. Na jego terenie znaj-
dują się dwie olsze czarne uznane
za pomniki przyrody. Bramy wej-
ściowe stanowią metalowe pergo-
le, a same stawiki wyglądają na-
prawdę malowniczo. Wrażenie
psują jedynie walające się tu i ów-
dzie śmieci – butelki, puszki, tor-
by, resztki opakowań. To niestety
typowa polska zmora – kierując
się zasadą „co za płotem to nie
moje” potrafimy zaśmiecić każdy
skrawek lasu, parku, skwerku, czy
choćby nawet trawniczka. Każda
tego typu przestrzeń prędzej czy
później zamieni się w śmietnik
– ot taka nasza nowa świecka tra-
dycja. Przykre to bardzo.

(wk)

Kiedyś istniał tu park rozrywki

Malownicze Stawy Kellera
� Na Bielanach jest park, który wprawdzie jest tylko cieniem swojego
poprzednika, za to wyjątkowo urokliwym.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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!
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Bieg Bielańskiego Dzika odbył
się po raz pierwszy. Wyjątkową im-
prezę wymyśliła i poprowadziła gru-
pa Naprzód Młociny przy współpra-
cy z Urzędem Dzielnicy Bielany.

W zawodach udział wzięło 100
dużych dzików i 50 mniejszych.
Dorośli uczestnicy mieli do poko-
nania trasę 5 km, ich pociechy
mogły zmierzyć się na dystan-

sie 200 i 500 metrów. Podczas
biegu po Lesie Młocińskim nikt
nie spotkał prawdziwego dzika,
ale oceniając wyniki biegaczy,

prawdziwe zwierzę nie miałoby
z nimi żadnych szans.

Ścieżka dla biegaczy w Lesie
Młocińskim

W kategorii mężczyzn zwycię-
żył Przemysław Osełka z AZS
WAT, który pokonał trasę w 15
min. 48 s, a najszybszą kobietą
okazała się Aleksandra Chmie-
lewska z czasem 19 min. i 12 s.
W rywalizacji kobiet i mężczyzn
nagrodzono aż 16 osób. W bie-
gach małych DZIKusków dwa ra-
zy najszybsze okazały się dziew-
czynki, ale nie tylko one zostały
nagrodzone. Po ukończonym bie-
gu każde dziecko otrzymało me-
dal i zestaw szkolny, zwycięzcy
dodatkowo słoniki i plecaki.

– Trasa na Młocinach jest ideal-
nym miejscem do biegania – mó-
wi Grzegorz Pietruczuk, zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany, któ-
ry ukończył bieg w czasie 22:06.
– Mamy pomysł stworzenia tu
profesjonalnej ścieżki. Dzisiejszy

bieg odniósł z pewnością sukces
i będzie trzeba pomyśleć o przy-
szłych edycjach – dodaje.

Naprzód Młociny
Grupa Naprzód Młociny, jak

sama o sobie pisze, jest biegową
szajką. Biegacze spotykają się we
wtorki, czwartki i weekendy. Ka-
żdy, kto już biega lub chciałby za-
cząć swoją przygodę z tym spor-
tem, może przyjść do nich na bez-
płatny trening. We wtorki
o godz. 20.30 grupa stawia
na „slow jogging”, gdzie tempo
dopasowywane jest do najwolniej-
szej osoby. Trasa to zazwyczaj pę-
tle w Parku Młocińskim lub wo-
kół Lasu Bielańskiego. W czwart-
ki rodzaj treningu uzgadniany jest
wspólnie – mogą być to interwały
lub dystans na 10 km. Także tego
dnia biegacze startują o 20.30.
W weekendy preferują dłuższe
biegi od 15 km wzwyż i wybierają
godziny poranne. Naprzód Młoci-
ny przed każdym treningiem spo-
tyka się u zbiegu Kolumbijskiej
i Heroldów lub na przystanku
pod mostem Curie Skłodowskiej
w kierunku Tarchomina przy
strzelnicy. Wszystkie informacje
o spotkaniach można znaleźć
na grupie FB Naprzód Młociny.

(mk)

Naprzód Młociny

„Biegowa szajka” na Bielanach
� W pierwszy weekend października, w ramach podsumowania sezonu biegowego na Bielanach, Lasem
Młocińskim przebiegły duże i małe dziki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

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

Praktyka dziennikarska

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Bielański kościół jest częścią je-
dynego w pełni zachowanego ze-
społu obiektów kamedulskich
w Polsce. Został wzniesiony dla
zakonu Kamedułów, przybyłych
tu z Bielan krakowskich w la-
tach 1669–1710, lecz prace wy-
kończeniowe ciągnęły się przez
następne pół wieku. Kościół
wzniesiony został w stylu późno-
barokowym na planie wydłużone-
go ośmioboku z dwoma dużymi
kaplicami. Wnętrze zdobi stiuko-
wa dekoracja rokokowa oraz cen-
ne obrazy m.in. Michelangelo
Palloniego z drugiej poło-
wy XVII wieku, w kościele znaj-
duje się też serce Michała Kory-
buta Wiśniowieckiego oraz grób
Stanisława Staszica.

Kompleks kamedulski przez la-
ta odwiedzali polscy królowie, re-
kolekcje odprawiał przyszły pa-
pież Pius XI, spotykali się tu po-
wstańcy styczniowi. To u Kame-
dułów na Bielanach od 300 lat

odbywa się uroczysty odpust
na uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, na który kiedyś zje-
żdżała cała Warszawa. Najbar-
dziej znanym „kamedułą” z Bie-
lan jest oczywiście brat Jerzy czyli
pułkownik Jerzy Michał Wołody-

jowski – jego figura w habicie
znajduje się w otworze wieży ko-
ścioła.

Kościół wymaga remontu
Teraz jest to kościół parafialny.

Charyzmatyczny proboszcz ksiądz

Wojciech Drozdowicz w podzie-
miach otworzył piwnicę artystycz-
ną, gdzie odbywają się koncerty
muzyki jazzowej, poezji śpiewa-
nej, po niedzielnych mszach wier-
ni przychodzą na kawę i ciastko.
Tyle tylko, że kościół wymaga re-
montu, ostatnie większe prace re-
nowacyjne wykonano tu
przed trzydziestu laty. Tynk miej-
scami odpada płatami, a pod-
ziemne krypty niszczy wilgoć.
Po deszczach zbiera się tu woda,
jedna ze ścian całkiem przegniła.
Z remontem nie można już było
dłużej zwlekać.

W ubiegłym roku po dokład-
nych oględzinach sporządzony
został plan remontowy rozłożony
na trzy lata. Prace rozpoczęły się
na początku maja. Ekipa remon-
towa zaczęła od rozbiórki zabyt-
kowych schodów zaatakowane
przez wilgoć i grzyby. Schody bę-
dą odtworzone w kształcie jak
najbardziej zbliżonym do orygi-
nalnego. W tym roku zostaną też
odrestaurowane wszystkie ze-
wnętrzne drzwi kościoła, do pra-
cowni konserwatorskiej trafiły zaś
stojące w niszach fasady posągi
św. Benedykta i św. Romualda,
o których do niedawna myślano,
że są kamienne, a okazały się
drewniane. Także w tym roku ma
zostać naprawiona dziurawa ka-
nalizacja, a sam kościół zabezpie-
czony przed wilgocią wodoszczel-
nym płaszczem. W przyszłym ro-
ku przyjedzie pora na skucie po-
chodzących z lat 80. wapienno-ce-
mentowych tynków i położenie
nowych wapiennych.

Tajemnicze odkrycie
w podziemiach

Prace ruszyły także w podzie-
miach, a przy okazji konserwato-
rzy dokonali niezwykłego odkry-
cia. Pod wierzchnimi warstwami
tynku znaleźli na ścianach tajem-
nicze inskrypcje. Napisy znajdują
się na całych powierzchniach
ścian – od posadzki do sklepienia.
Jedne czarne, inne czerwone,

jeszcze inne wydrapane w zapra-
wie. Ich odczytanie nie będzie ła-
twe, na dużych połaciach są wy-
blakłe, zatarte. Są w śród nich
teksty polskie i rosyjskie.

– Wszystkie inskrypcje znajdują
się w pierwszej, najstarszej war-
stwie tynku. Wykonały je różne
osoby różnymi technikami i w ró-
żnym czasie – mówi Krystyna Wa-
dzyńska, właścicielka firmy kon-

serwatorskiej Revita Art. Konser-
watorzy spróbują je odszyfrować
dopiero w przyszłym roku
po uprzednim osuszeniu ścian.

Niespodzianek może być wię-
cej. We wnętrzu świątyni konser-
watorzy spodziewają się odnaleźć
i odsłonić oryginalne freski Mi-
chelangelo Palloniego. Ze źródeł
wiadomo bowiem, że w kościele
nie tylko wisiały jego obrazy, ale
malowidła jego autorstwa zdobiły
także ściany. – Każdy remont to
nowe odkrycia – kwituje pro-
boszcz Drozdowicz.

Największym problemem, by
świątynia odzyskała dawny blask,
są oczywiście pieniądze. Cały re-
mont wyceniany jest na ok. 5 mln
zł. – Dotacje z miasta oraz dofi-
nansowanie unijne pozwolą po-
kryć około 80 procent kosztów,
resztę parafia będzie musiała wy-
łożyć sama. Milion złotych na tak
niewielką parafię to dużo. Wciąż
szukamy darczyńców – mówi od-
powiedzialny za remont ksiądz
Bogusław Jankowski. Parafia pro-
wadzi zbiórkę na rzecz remontu
i będzie wdzięczna za każdy datek.

(wk)

Potrzebujemy miliona złotych

Remont kościoła w Lesie Bielańskim
� Dzięki staraniom fundacji Dobre Miejsce, funduszom unijnym i środkom od stołecznego konserwatora ruszyły
prace nad osuszaniem i restauracją pokamedulskiego kościoła w Lesie Bielańskim.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

We wnętrzu
świątyni konserwatorzy
spodziewają się odnaleźć
i odsłonić oryginalne
freski Michelangelo
Palloniego. – Każdy
remont to nowe odkrycia
– mówi proboszcz
Drozdowicz.
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Niedawno Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Staszica na Biela-
nach wystartowała z programem
uwalniania książek „Biblioteka
Otwarta”, a także „Bookcrossin-
giem”. Oba te projekty mają na ce-
lu popularyzację czytelnictwa po-
przez bezpłatną wymianę książek
przez czytelników w miejscach naj-
częściej przez nich uczęszczanych.

Czym się wymieniać? Poradni-
kiem dla właścicieli kotów, in-
strukcją naprawy fiata 126 p,
„Władcą Pierścieni” J.R.R. Tol-
kiena czy kolejną częścią „50 twa-
rzy Greya”? Zdecydujmy sami.

Punkty dostępu do książek
(tzw. zielone regały) zlokalizowa-
ne są w następujących miejscach:
1. Centrum Rekreacyjno-

-Sportowe, ul. Lindego 20
2. Centrum Rekreacyjno-

-Sportowe, ul. Conrada 6

3. Młodzieżowy Dom Kultury
im. Marii Gwizdak,
ul. Andersena 4

4. Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1

5. Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Żeromskiego 29

Do końca września biblioteka,
dzięki współpracy z Samodziel-
nym Publicznym Zespołem Za-
kładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Żoliborz, uruchomi ta-
kże dwa dodatkowe punkty
w przychodniach przy ul. Żerom-
skiego 13 oraz ul. Kochanowskie-
go 19.

Gdzie jeszcze powinny stanąć
regały Bibliotek Otwartych? Cze-
kam na propozycje pod adresem
poczta@danielpieniek.pl

Daniel Pieniek
Autor jest radnym
dzielnicy Bielany

Weź, przeczytaj, odłóż
Książki wędrują po Bielanach
� Po co kupować książki, skoro można się z nimi
dzielić? Niektórzy na Bielanach już wiedzą, że wzajemna
wymiana lektur daje dużo radości.

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad wydała
w ostatnich latach około 4,7 mld
zł z pieniędzy polskich podatni-
ków na budowę północnej ob-
wodnicy Warszawy. 1,97 mld zł
kosztowała przebudowa Trasy To-
ruńskiej, mostu Grota-Roweckie-

go i Trasy Armii Krajowej na od-
cinku od Radzymińskiej do Po-
wązkowskiej, zaś za kolejne 2,73
mld zł powstał nowy odcinek tra-
sy ekspresowej do węzła obok
Konotopy. Ta niezwykle kosztow-
na inwestycja to część planowane-
go pierścienia obwodnic o łącznej

długości 85 km. Wielu kierowców
wierzyło, że po jego zakończeniu
korki w Warszawie znacznie się
zmniejszą, a tranzyt sprawnie
ominie najgęściej zaludnione czę-
ści miasta.

Kiedy rok temu otwarto posze-
rzony do dziesięciu pasów ruchu

most Grota-Roweckiego, rzeczy-
wistość szybko zweryfikowała
oczekiwania. Na gotowej północ-
nej obwodnicy zaczęło dochodzić
do groźnych wypadków. Jak in-
formuje Komenda Stołeczna Poli-
cji, od początku tego roku
do końca sierpnia odnotowano
w granicach Warszawy szesnaście
wypadków i 657 kolizji. Oznacza
to, że stłuczka na stołecznym od-
cinku S8 zdarza się średnio co
dziewięć godzin, zaś poważniejsze
zdarzenie – co piętnaście dni.

– Kierujący samochodami oso-
bowymi byli sprawcami ok. 80%
wypadków i ok. 75% kolizji – mó-
wi asp. szt. Tomasz Oleszczuk
z KSP. – Sprawcami zdarzeń dro-
gowych na trasie S8 byli w 75%
kierowcy samochodów osobo-
wych, w 20% ciężarówek,
a w ok. 5% innych pojazdów.

Wypadki na obwodnicy zdarza-
ją się tak często, że na jednym
z portali społecznościowych po-
wstała prześmiewcza strona „Czy
był wypadek na S8?”. Prowadzący
ją niemal codziennie komentują:
„Tak, był” albo „Dla odmiany
dzwon na S8”. Każda stłuczka
oznacza ogromny korek, w któ-
rym solidarnie stoją kierowcy
i pasażerowie autobusów dwuna-
stu linii.

– Korki potęguje zachowanie
innych uczestników ruchu, którzy
nadmiernie zwalniają przy miej-
scu, gdzie była kolizja lub wypa-
dek, często robiąc przy tym zdję-
cia – mówi asp. szt. Oleszczuk.
– Takie zachowanie w bardzo po-
ważny sposób załamuje płynność

ruchu i zwielokrotnia efekt zda-
rzenia drogowego.

Według danych policji najczęst-
sze przyczyny niebezpiecznych sy-
tuacji to nadmierna prędkość
(ok. 35%), nieprawidłowa zmiana
pasa ruchu (ok. 35%) i niezacho-
wanie bezpiecznej odległości
od pojazdu (15%).

(dg)

S8: Trzy stłuczki dziennie
� Wydaliśmy 4,7 mld zł na obwodnicę, na której notorycznie rozbijają
się samochody, a korki miewają po kilkanaście kilometrów.

Korki
potęguje zachowanie
innych uczestników
ruchu, którzy nadmiernie
zwalniają przy miejscu,
gdzie była kolizja lub
wypadek, często robiąc
przy tym zdjęcia – mówi
asp. szt. Oleszczuk. – Takie
zachowanie w bardzo
poważny sposób
załamuje płynność ruchu
i zwielokrotnia efekt
zdarzenia drogowego.
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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
·Angielski efektywnie, duże doświadczenie
z dziećmi i młodzieżą, miła atmosfera, dojazd tel.
22 835-92-57

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
·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Pełna dyskrecja.
Szybka wypłata. 735-998-190
·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
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587

·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587

·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
·Pomocnika elektromontera 721-473-080

·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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·ANTYKI MEBLE OBRAZY SREBRA PLATERY
KSIĄŻKI POCZTÓWKI SZABLE BAGNETY
ODZNACZENIA RYNGRAFY MUNDURY
BIBELOTY TEL. 504-017-418

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·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

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHODZENIA 

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Przy nie wiel kiej uli cy Grę ba łow skiej jesz cze kil ka lat te mu sta ło sześć
mo der ni stycz nych do mów z lat 30., spo śród któ rych po ło wa ustą pi ła no wej
za bu do wie, na szczę ście pa su ją cej cha rak te rem do za byt ko wej oko li cy. Jed -
nym z no wych bu dyn ków jest Dom pod Pan ną. To ka me ral ny apar ta men to -
wiec z trzy na sto ma miesz ka nia mi, któ re go ozdo bą jest sto ją ca przy uli cy
rzeź ba, nie co w sty lu lat 30., ko ja rzą ca się z war szaw ski mi par ka mi Ska ry -
szew skim i Ujaz dow skim.

(dg)

Migawka z okolicy

Panna ze
Starych Bielan
� Przy Grębałowskiej od kilku lat stoi bardzo ciekawa
rzeźba, pomijana w przewodnikach po Bielanach

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

Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na tu -
ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró -
dła cho ro by oraz tym, jak szyb ko
ustę pu ją ich wie lo let nie scho rze -
nia. Pa ni Mał go rza cie z Lu bli na
już w cza sie pierw szej wi zy ty po -
mógł w do le gli wo ściach ko bie cych.
Wy star czy ły trzy wi zy ty, by in ne mu
pa cjen to wi prze sta ły do skwie rać
bó le w krę go słu pie. Pan Mi cha ło wi

w cią gu dwóch se an sów zli kwi do -
wał pro ble my z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta wów,
pro ble mach i zmia nach reu ma tycz -
nych, cho ro bach ukła du ner wo we -
go, uda rze mó zgu, mi gre nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą
energią duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy

(chłodnia). Europa Zachodnia
tel. 531–385–393



Lot ni sko na te re nie dzi siej sze -
go Waw rzy sze wa i Wrze cio na zo -
sta ło wy ty czo ne przed sa mą woj -
ną, choć za pla no wa ne by ło znacz -
nie wcze śniej, bo na po cząt ku
lat 20. Wte dy to pod ję ta zo sta ła
de cy zja o li kwi da cji lot ni ska
na Mo ko to wie i bu do wie za miast
nie go trzech no wych: woj sko we go
na Okę ciu, cy wil ne go na Go cła -
wiu oraz spor to we go na Bie la -
nach. Do bu do wy lot ni ska bie lań -
skie go przy stą pio no w ro ku 1938.
Do wrze śnia 1939 ro ku zo sta ło
wy ty czo ne i przy go to wa ne po le
star to we, na to miast nie zdą żo no
wy bu do wać ani jed ne go z za pla -
no wa nych bu dyn ków – ani wie ży,
ani han ga rów, ani sie dzi by ae ro -
klu bu i biur.

Po za ję ciu sto li cy Niem cy prze -
ję li nie do koń czo ne lot ni sko
i przy sto so wa li do użyt ku Luft -

waf fe. Wy bu do wa li też kil ka bar -
dziej lub mniej pro wi zo rycz nych
bu dyn ków lot ni sko wej in fra struk -
tu ry – m.in. wie żę kon tro l no -ob -
ser wa cyj ną, czte ry han ga ry, sta cję
na daj ni ków. Pas star to wy li -
czył 700 me trów, miał szu tro wą
na wierzch nię. Za czy nał się
w oko li cach ul. Przy Ago rze,
a po tem biegł po te re nie zaj mo -
wa nym dziś przez ogród ki dział -
ko we, za jezd nię Żo li borz i hu tę
War sza wa, w kie run ku cmen ta rza
Pół noc ne go. Dro ga do jaz do wa
do lot ni ska wio dła mniej wię cej
wzdłuż dzi siej szej uli cy Przy Ago -
rze. W le sie Lin de go za cho wa ły
się ce gla ne pod mu rów ki, któ re są
naj praw do po dob niej po zo sta ło -
ścia mi po za bu do wie lot ni ska.
Na ty łach Ma ry monc kiej mie ści ły
się ba ra ki dla pi lo tów oraz za ple -
cze go spo dar cze – punk ty tan ko -

wa nia, ma ga zy ny itp. Praw do po -
dob nie znaj do wa ła się tam rów -
nież ram pa ko lej ki wą sko to ro wej
na uży tek lot ni ska.

Z lot ni ska Luft waf fe ko rzy sta ła
pod czas in wa zji na ZSRR
w czerw cu 1941 ro ku. Póź niej słu -
ży ło przede wszyst kim za lot ni sko
tran zy to we i ośro dek szko le nio -
wy. W ro ku 1944 sta cjo no wa ły tu
czte ry jed nost ki roz po znaw cze

Luft waf fe, a ta kże lot ni cy wy co fy -
wa ni z fron tu wschod nie go.

Niem cy przy wią zy wa li du żą wa -
gę do za bez pie cze nia lot ni ska
bie lań skie go. We wsiach le żą cych
na pół noc od ba zy po wsta ły
umoc nio ne sta no wi ska obron ne,
roz lo ko wa no tam ta kże dwie ba -
te rie ar ty le rii prze ciw lot ni czej.
Te ren lot ni ska czę ścio wo za bez -
pie czo no ogro dze niem z dru tu
kol cza ste go. A jed nak wła śnie
lot ni sko bie lań skie sta ło się ce lem
uda nej ak cji dy wer syj nej prze pro -
wa dzo nej przez żoł nie rzy od dzia -
łu spe cjal ne go „Osjan” Ke dy wu
AK w no cy 3 na 4 ma ja 1944 ro -
ku. Akow cy pod ło ży li ła dun ki wy -
bu cho we i wy sa dzi li w po wie trze
pięć sa mo lo tów trans por to wych
Jun kers Ju 52, któ re mia ły tu mię -
dzy lą do wa nie w dro dze na front
wschod ni. Ak cję upa mięt nia po -
mnik na uli cy So kra te sa, usta wio -
ny jed na kże nie do koń ca tam,
gdzie atak na praw dę się od był.
Po wi nien sta nąć w oko li cy dzi siej -
szej pę tli Mło ci ny. Gru pa „Osjan”
do tar ła tam od stro ny cmen ta rza
waw rzy szew skie go, gdzie mie ścił

się obóz dla per so ne lu ro bot ni -
cze go lot ni ska.

Kres ist nie niu bie lań skie go lot -
ni ska przy nio sło Po wsta nie War -
szaw skie. W pierw szych dniach
sta ło się ce lem ata ków po wstań -
ców, któ rzy 1 i 2 sierp nia dwu -
krot nie wdar li się na te ren lot ni -
ska, ale osta tecz nie zo sta li zeń

wy par ci. Z ko lei 16 sierp nia
Niem cy wy sa dzi li lot ni sko we za -
bu do wa nia w po wie trze i za ora li
pas star to wy. Ta ki był ko niec bie -
lań skie go lot ni ska, któ re ni gdy
nie zo sta ło ukoń czo ne i po zo sta -
wi ło po so bie bar dzo nie wie le śla -
dów.

(wk)

Lotnisko na Bielanach? Pas startowy liczył 700 metrów
� Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Bielany też miały kiedyś swoje lotnisko. Wprawdzie nie od razu Okęcie, ale zawsze…

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Pas startowy
zaczynał się w okolicach
ul. Przy Agorze, a potem
biegł po terenie
zajmowanym dziś przez
ogródki działkowe,
zajezdnię Żoliborz i hutę
Warszawa, w kierunku
cmentarza Północnego.
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Na terenie pętli na Młocinach zaczynał się pas startowy lotniska



Jak gło si ty tuł jed nej z naj za -
baw niej szych stron na Fa ce bo -
oku: „Na zi ści by li źli, ale do brze
się ubie ra li”. Otóż fa szy ści ta kże
by li źli, ale mie li świet ną ar chi tek -

tu rę. Do wo dem na to był nie wiel -
ki, ale spra wia ją cy mo nu men tal ne
wra że nie cmen tarz przy Ma ry -
monc kiej, dziś bę dą cy cie niem

sie bie sa me go. W 1926 ro ku, czte -
ry la ta po doj ściu do wła dzy we
Wło szech przez Be ni to Mus so li -
nie go, fa szy stow ski rząd za warł
z War sza wą nie ty po we po ro zu -
mie nie. Do to czył on szcząt ków
kil ku set wło skich żoł nie rzy, któ -
rzy zmar li w Pol sce.

Pod czas I woj ny świa to wej trwał
bru tal ny kon flikt, w któ rym na -
prze ciw ko sie bie sta nę li za bor cy
daw nej Rze czy po spo li tej. Niem cy
i Au stro -Wę gry wal czy ły prze ciw ko
Ro sji, wspie ra nej m.in. przez Wło -
chy. Wło si przez trzy la ta usi ło wa li
prze ła mać front, ale do pie ro
w ostat nich dniach woj ny za da li
– z po mo cą Ame ry ka nów, An gli -
ków i Fran cu zów – de cy du ją cy cios
Au stro -Wę grom. Za nim tak się
sta ło, wło skie woj sko by ło re gu lar -
nie bi te przez Niem ców, któ rzy
jeń ców umiesz cza li m.in. na te re -
nie dzi siej szej Pol ski. W 1926 ro ku

szcząt ki 898 tra fi ły na no wy cmen -
tarz przy Ma ry monc kiej.

Bu do wę ma łej ne kro po lii sfi -
nan so wał rząd Du ce Mus so li nie -
go, zaś za pro jek to wa li rzym scy
spe cja li ści od cmen ta rzy. Zgod nie
z fa szy stow ską mo dą za pro jek to -
wa li po tę żną bra mę w for mie łu -
ku trium fal ne go wy koń czo ne go
pia skow cem i pła sko rzeź ba mi,
rów ne rzę dy pio no wych na grob -
ków i ku te ogro dze nie, zdo bio ne
sym bo la mi woj ny i zwy cię stwa.

Efekt był na ty le im po nu ją cy, że
w 1970 ro ku ro ze bra no bu dzą cy
ró żne sko ja rze nia łuk trium fal ny.
Wcze śniej na cmen ta rzu zło żo no
pro chy po nad 1400 Wło chów, za -
mor do wa nych pod czas II woj ny
świa to wej. Do da no ta kże ta bli cę
m.in., upa mięt nia ją cą sze ściu wło -
skich ge ne ra łów, za bi tych przez
na zi stów w oku po wa nej Pol sce.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Mały cmentarz w faszystowskim stylu
� Wiele osób mija go tramwajem, niewiele odwiedza. A tylko u wybranych budzi on
skojarzenia z Benito Mussolinim.

Budowę
małej nekropolii
sfinansował rząd Duce
Mussoliniego, zaś
zaprojektowali rzymscy
specjaliści od cmentarzy.
Zgodnie z faszystowską
modą zaprojektowali
potężną bramę w formie
łuku triumfalnego
wykończonego
piaskowcem.

Nie co dzien ny in cy dent prze rwał
sie lan kę nie dziel ne go wy po czyn ku
ro dzin ne go na Cho mi czów ce.
W wi try nie skle po wej Oran ge
na ekra nie te le wi zo ra zo stał wy -
świe tlo ny film dla do ro słych. Za -
miast re klam z Ser cem i Ro zu -
mem czy gwiaz da mi You Tu ba
prze chod nie i oko licz ni miesz kań -
cy, w tym dzie ci, przez kil ka go -
dzin oglą da li ostre por no, któ re go
nie mo żna by ło wy łą czyć ani za sło -
nić. Kil ku obu rzo nych miesz kań -
ców, po kil ku go dzi nach pro jek cji,
po in for mo wa ło Straż Miej ską.
Po do tar ciu na miej sce stra żni cy
we zwa li po li cję i o ca łej sy tu acji
po in for mo wa li ope ra to ra. Nie ty -
po we wi do ki pa trol po sta no wił za -
sło nić ra dio wo zem, jed nak mi go -

czą ce ostre sce ny i tak prze bi ja ły
przez szy by sa mo cho du. Fil my dla
do ro słych zo sta ły wy łą czo ne oko ło
go dzi ny 20. Fir ma Oran ge prze -
pra sza wi dzów za zaj ście i tłu ma -
czy, że nie wie, jak mo gło dojść
do ta kiej sy tu acji.

– Jest nam bar dzo przy kro, że
do szło do ta kie go in cy den tu
i za nie go prze pra sza my. Ża den
z na szych pra cow ni ków nie włą czył
fil mu. Po dej rze wa my, że w no cy
– kie dy we wnątrz nie by ło ni ko go
z ob słu gi – ktoś dla żar tu prze łą czył
pi lo tem przez szy bę ka nał z ze -
wnątrz. Aby sy tu acja się nie po wtó -
rzy ła te le wi zor, bę dzie na noc wy -
łą cza ny – mó wi Woj ciech Jab czyń -
ski, rzecz nik Oran ge Pol ska.

(mk)

Porno na ekranach sklepu
� Ostatnia niedziela września na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców i funkcjonariuszy z Bielan.
W sklepie Orange na Nerudy przez kilka godzin były
wyświetlane filmy pornograficzne.
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