
Od otwarcia mostu Skłodow-
skiej-Curie Wrzeciono jest pięć ra-
zy w tygodniu zalewane przez sa-
mochody z innych dzielnic, należą-
ce do przesiadających się do metra
kierowców. Choć parking P+R
Młociny oferuje 1100 miejsc, w dni
powszednie jest wypełniony już
w porannym szczycie. Kolejni kie-
rowcy zostawiają swoje auta na ma-
łym P+R Wawrzyszew, na legal-
nych miejscach na Wrzecionie lub
gdziekolwiek, w tym na trawnikach.

– Jakie zostały podjęte kroki,
zmierzające do rozwiązania tego
problemu? – pyta radny Łukasz

Świderski. – Czy rozważana była
możliwość wprowadzenia stref
płatnego parkowania z jednocze-
snym całkowitym zwolnieniem
z takich opłat osób stale zamiesz-
kujących ten obszar?

Decyzja o wprowadzeniu płatne-
go parkowania na publicznych miej-
scach należy do Rady Warszawy. Ist-
niejąca obecnie Strefa Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego obejmuje
m.in. Śródmieście, Muranów oraz
zabytkowe centra Pragi i Ochoty.
Maksymalna cena za parkowanie
jest od lat zablokowana przez Mini-
sterstwo Transportu i wynosi 3 zł.

Istnieje także możliwość wykupienia
rocznego abonamentu za 30 zł.

– Z moich obserwacji wynika,
że przynajmniej połowa dojeżdża-
jących ma blachy WA (Białołęka),
WL (Legionowo) i WWL (Woło-
min) – pisze nasz czytelnik. – Po-
stawcie P+R na Tarchominie,
a trawniki na Bielanach zabez-
pieczcie w taki sposób, aby unie-
możliwić pozostawianie na nich
samochodów. Ktoś, kto obieca
zajęcie się tym tematem, ma mój
głos w wyborach.

Na razie Zarząd Transportu
Miejskiego zamierza przekształ-
cić w miejsca parkingowe trawnik
między jezdniami Kasprowicza.
Na początku 2018 roku ma tam
powstać kolejna część P+R Mło-
ciny, na której zmieści się 160 sa-
mochodów i 24 rowery.

(dg)

Czas na płatne parkowanie?
� Od czterech i pół roku Wrzeciono zmaga się z zalewem samochodów z drugiej strony
Wisły, które wypełniają ulice i trawniki osiedla.

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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Po kilku latach zmagań drogo-
wcom udało się doprowadzić
do szczęśliwego końca budowę
drogi rowerowej na centralnym
odcinku al. Jana Pawła II. Rowe-
rzyści korzystają już z nowego as-
faltu pomiędzy rondem ONZ i al.
„Solidarności”, a bez zsiadania
z roweru można wygodnie doje-
chać po wydzielonych drogach
i pasach co najmniej na Młociny.

– Liczba spójnych tras rowero-
wych łączących wytypowane punk-
ty węzłowe ze ścisłym Śródmie-
ściem wzrosła z jednej do trzech,
a nasz wskaźnik postępów skoczył
z 3% do 10% – pisze Aleksander
Buczyński z Zielonego Mazowsza.
– Z największych bielańskich osie-
dli można dojechać do ronda

ONZ wydzielonymi drogami dla
rowerów w al. Jana Pawła II, Bro-
niewskiego i al. Reymonta.

Zielone Mazowsze wytypowa-
ło 30 punktów, położonych na te-
renie największych osiedli wszyst-
kich dzielnic Warszawy i regular-
nie sprawdza, czy są one już połą-
czone ze ścisłym centrum. Jeśli
powstało możliwie bezpośrednie
połączenie dla rowerów, aktywiści
uznają, że urząd wykonał pracę.
Ich zdaniem posługiwanie się ta-
kimi wskaźnikami jest znacznie
rozsądniejsze od „propagandy
sukcesu”, polegającej na sumowa-
niu kilometrów nowych dróg, nie
tworzących sieci.

Trasa z Bielan do Centrum jest
bardzo daleka od przyjętych w Eu-

ropie standardów. Na Broniewskie-
go droga jest zbudowana w więk-
szości z kostki lub płyt, na żolibor-
skim i muranowskim odcinku al.
Jana Pawła II straszy krzywa kostka
Bauma, a między Stawkami a No-
wolipkami trzeba dwukrotnie zmie-
nić stronę ulicy, jeśli nie chce się
wjeżdżać na ruchliwą jezdnię. Pod-
czas budowy nowego odcinka dro-
gowcy nie skorzystali z okazji, by
poprawić bezpieczeństwo na skrzy-
żowaniach i wynieść przejścia dla
pieszych i przejazdy rowerowe
przez Ogrodową czy Krochmalną.

– Na wlocie Chłodnej pozosta-
wiono pasy ruchu o 75 cm szersze
niż na autostradzie, ale za to na 60-
metrowym odcinku przed skrzyżo-
waniem umieszczono aż 13 znaków
drogowych – krytykuje Zielone
Mazowsze. – W tym chaosie trudno
dostrzec sygnalizator, nie mówiąc
o nadjeżdżającym rowerzyście.

Kolejny odcinek drogi rowero-
wej w al. Jana Pawła II połączy
rondo ONZ z Nowogrodzką,
umożliwiając łatwe pokonanie
ronda przy Dworcu Centralnym.
Powstanie on w przyszłym roku.

(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. Górczewska 200 m.17,

01-460 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!

Rowerem z Bielan prosto do centrum
� Otwarcie drogi rowerowej w al. Jana Pawła II jest niezwykle ważne dla Bielan. Dlaczego?

Około 3:00 w nocy policjanci
przejeżdżający obok cmentarza
Wawrzyszewskiego zainteresowali
się kobietą w średnim wieku, cze-
kającą na autobus z dużą torbą.
Okazało się, że 52-letnia Anna W.
chciała przewieźć trzy torby (po-
zostałe dwie stały za przystan-
kiem) pełne skradzionych
z cmentarza kwiatów: w sumie by-
ło to 14 wiązanek i 40 pojedyn-
czych kwiatów. Kobieta najwyraź-
niej zamierzała sprzedać kradzio-

ny towar na jednym z pobliskich
bazarów.

Kradzież dokonana na cmenta-
rzu jest klasyfikowana jako „ogra-
bienie zwłok, grobu lub innego
miejsca spoczynku zmarłego”.
Maksymalna kara za ten występek
jest dokładnie taka sama, jak za za-
bójstwo i wynosi osiem lat więzie-
nia. Do tropienia osób kradnących
z cmentarzy znicze i kwiaty używa
w tym roku m.in. noktowizorów.

(dg)

8 lat więzienia
za kradzież… kwiatów?
� W nocy na Wawrzyszewie zatrzymano 52-latkę, której
grozi surowa kara jak za zabójstwo.

źródło:Facebook/Pelnom
ocnikR

ow
erow

yW
arszaw

a

źródło:K
SP

„E
ch

o
Ło

m
ia
ne

k
iB

ie
la
n”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

na
cz

el
ny

:K
rz

ys
zt

of
K

at
ne

r
za

st
ęp

ca
:K

at
ar

zy
na

C
ho

dk
ow

sk
a

fa
x:

22
61

4
58

28

te
le
fo
n
d
la
cz
yt
el
ni
kó

w
:

te
le
fo
n
d
la
re
kl
am

o
d
aw

có
w
:

e-
m

ai
l:

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

:W
yd

aw
ni

ct
w

o
P

ra
so

w
e

O
st

oj
a

20
12

sp
.z

o.
o.

ad
re

s
re

da
kc

ji:
03

-0
26

W
ar

sz
aw

a,
ul

.O
łó

w
ko

w
a

7a
D

ru
k:

E
dy

to
r

S
p.

z
o.

o.
,O

ls
zt

yn

51
9
61
0
43
8

51
9
61
0
52
3,

50
2
28
0
72
0

Za
pr

as
za

m
y

do
w

sp
ół

pr
ac

y
m

ie
sz

ka
ńc

ów
.N

ie
zw

ra
ca

m
y

m
at

er
ia

łó
w

ni
ez

am
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y

so
bi

e
pr

aw
o

do
sk

ra
ca

ni
a

ia
di

us
to

w
an

ia
na

de
sł

an
yc

h
m

at
er

ia
łó

w
or

az
op

at
ry

w
an

ia
ic

h
w

ła
sn

ym
ty

tu
łe

m
.N

ie
od

po
w

ia
da

m
y

za
tr

eś
ć

re
kl

am
io

gł
os

ze
ń.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Na przedwojennych mapach uli-
cy Płatniczej na Starych Bielanach
próżno szukać, co nie znaczy wca-
le, że jej nie było. Była i to jako
jedna z pierwszych ulic osiedla
Zdobycz Robotnicza. Tyle że wów-
czas nosiła nazwę Chełmżyńska.
Nazwali ją tak ponoć budowniczo-
wie pierwszej kamienicy przy no-
wej ulicy, spośród których wielu
pochodziło właśnie z Chełmży.

Romantyczny zakątek Bielan
Po wojnie, w 1954 roku, nie

wiedzieć czemu usunięto starą
nazwę i nadano nową, Chełmżyń-
ską zaś nazwano fragment dawne-
go traktu za Grochowem. Oczy-
wiście nazwa „Płatnicza” pocho-
dzi od reliktowego współcześnie
zawodu płatnerza, czyli specjalisty
od wyrobu białej broni, nie zaś
od płatników, kart płatniczych,
czy w ogóle czegokolwiek związa-
nego z płaceniem.

Przed wojną była to wąska,
skromnie zabudowana uliczka bru-

kowana „kocimi łbami”, w latach
siedemdziesiątych została wyasfalto-
wana, na szczęście jakiś czas temu
Płatnicza została wyłożona granito-
wą kostką. To w połączeniu ze starą
zabudową samo w sobie czyni ulicz-
kę miejscem klimatycznym. Ale ma
Płatnicza jeszcze jeden romantyczny
atut – czteropłomieniowe latarnie
gazowe, które jeszcze przed trzydzie-
stu laty oświetlały całe Stare Bielany.

Nie są to niestety oryginalne
przedwojenne latarnie. Po wojnie
kilkakrotnie były wymieniane.
Dzięki ostatnim pracom konserwa-
torskim w 2010 roku odzyskały że-
liwne elementy zdobnicze. Co cie-
kawe, już przed wojną na ówcze-
snej Chełmżyńskiej latarnie zapa-
lane były ręcznie. Codziennie Płat-
niczą przechodził latarnik i zapalał
kolejne lampy. Dzisiaj latarnie za-

palane są przez fotokomórki, więc
część romantycznej tradycji ode-
szła ostatecznie w przeszłość.

Najpiękniej właśnie jesienią
Mimo to, Płatnicza ze swymi

brukami, zmysłowymi latarniami
i zabudową pozwalającą poczuć
choć namiastkę klimatu między-
wojennej, eleganckiej dzielnicy
jest miejscem – zwłaszcza wieczo-

rami – tak urokliwym, że musiało
się stać obowiązkowym przystan-
kiem bielańskiego traktu spacero-
wego. Tym bardziej, że metro
pod samym nosem, a klimatycz-
nych knajpek i kafejek także
w okolicy nie brakuje. Wedle wie-
lu Płatnicza najpiękniej wygląda
właśnie jesienią i śnieżną zimą.
Wtedy światło gazowych latarń
nabiera dodatkowego ciepłego
waloru. Nic dziwnego, że Płatni-

cza zyskała sobie sławę bielań-
skiego centrum randkowego,
choć znam też, niestety z autopsji,
panią, która narzekała, że kostka
utrudnia chodzenie na wysokich
obcasach. Cóż, nie każdy ma ro-
mantyczną duszę. Niestety.

(wk)

Spacerkiem po Płatniczej

Najpiękniejsze miejsce na randkę
� Złota polska jesień powoli się kończy, ale jeśli ktoś szuka urokliwego miejsca na spacer po Bielanach,
koniecznie musi trafić na Płatniczą.
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Płatnicza
jest miejscem tak
urokliwym, że musiało się
stać obowiązkowym
przystankiem
bielańskiego traktu
spacerowego. Tym
bardziej, że metro
pod samym nosem,
a klimatycznych knajpek
i kafejek także w okolicy
nie brakuje.
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Wiele osób sądzi, że jeśli prze-
stanie jeść gluten, tak jak znana
celebrytka, to w cudowny sposób
powróci od razu do zdrowia.
Tymczasem, nie ma jednej, od-
powiedniej dla wszystkich diety!
Każdy z nas ma swój własny,
ukształtowany przez genotyp
i nawyki żywieniowe zestaw pro-
duktów spożywczych, które nam
nie tylko nie służą, ale wręcz
szkodzą. W takim przypadku
układ immunologiczny, który po-
winien zająć się niszczeniem
bakterii, wirusów, komórek no-
wotworowych atakuje cząsteczkę
niestrawionego, nieakceptowa-
nego przez nasz organizm pokar-
mu. Prowadzi to do powstania
w organizmie przewlekłego sta-
nu zapalnego.

Objawy nietolerancji pokar-
mowej są bardzo różne:
od wzdęcia, bólu brzucha i bie-
gunki poprzez zmiany skórne czy
nawracające infekcje, po otyłość,

migreny, niepłodność i wiele in-
nych. Dobór właściwego jadło-
spisu jest kluczowy i musi opie-
rać się na indywidualnie prze-
prowadzonych testach, co po-
zwala wykluczyć składniki, które
szkodzą. Odpowiednia doagni-
styka umożliwia sprawdzenie
nietolerancji spożywanych pro-
duktów, w tym także dodatków
spożywczych takich jak konser-
wanty, barwniki czy aromaty;

a również na stwierdzenie niedo-
borów pierwiastków śladowych
i witamin. Eliminacja szkodzą-
cych pokarmów pozwala na szyb-
ką poprawę samopoczucia i sta-
nu zdrowia.

Testy nietolerancji pokarmo-
wych metodą MORA można
przeprowadzić w Gabinecie Bio-
rezonansu „Real-Med” przy ul.
Pomorskiej 31A w Warszawie.
Zapisy: 22 814–52–40.

Chorzy na własne życzenie
O tym, jak karmimy nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia i w ramach niego
różnorodnych diet eliminacyjnych (bezmlecznej, bezglutenowej itp.),
promowanych przez znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką w naszym
zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.

Nadchodząca zima nie oznacza,
że Stadion Narodowy przestanie
pełnić funkcje sportowe. Przeciw-
nie, już 5 listopada otwarte zosta-
ną trzy lodowiska (w tym jedno
z górką lodową), górka do zje-
żdżania na pontonach i tor
do curlingu. Dla dzieci przygoto-
wano „Poranki z Kinder Pingui”,
naukę jazdy na łyżwach prowa-
dzoną przez instruktorów ze
szkółki Ice&Fun, dla dorosłych
– Disco Lodowisko z 4Fun.TV.
Oprócz tego na gości odwiedzają-
cych Zimowy Narodowy czekają
liczne imprezy tematyczne, kon-
kursy i niespodzianki.

– W ubiegłym roku odwiedziło
nas ponad pół miliona gości
– mówi Katarzyna Ziemska, dy-
rektorka Testa Communications,
organizatora zimowych atrakcji
na stadionie. – W tym roku Zimo-
wy Narodowy potrwa aż do
5 marca, dlatego liczymy na kolej-
ne rekordy. Tym bardziej, że przy-
gotowaliśmy mnóstwo atrakcji

i pomysłów na aktywny wypoczy-
nek.

Imprezom odbywającym się
na stadionie będzie towarzyszyć
skatepark, urządzony na terenie
parkingu podziemnego. Oprócz jaz-
dy na rolkach, deskorolce czy long-
boardzie, będą odbywać się tam ta-
kże warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Godziny otwarcia:
• poniedziałek

– czwartek: 15.00–23.00
• piątek: 15.00–00.45
• sobota i niedziela” 9.00–00.00

Ceny biletów:
• lodowisko: normalne od 13 zł,

ulgowe od 10 zł
• górka lodowa: od 5 zł
• wejście na płytę: 5 zł
• curling: 25 zł bilet

normalny, 20 zł bilet ulgowy
• skatepark: 7 zł

Więcej informacji na www.zi-
mowynarodowy.pl

(red)

Ogromne lodowisko i moc atrakcji

Stadion Narodowy zimą
� Nasz stadion już po raz czwarty zmienia się w największe
w Polsce centrum zimowych sportów i rozrywek.
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Budowa metra zawsze oznacza
ogromne utrudnienia i zmiany
w kursowaniu autobusów, które
odczuwają nawet mieszkańcy od-
ległych dzielnic. Gdy w listopa-
dzie zamknięte zostaną odcinki
Górczewskiej, sąsiadujące z pro-
jektowanymi stacjami Młynów
i Księcia Janusza, trasy zmienią
trzy linie.

Linia 121 zostanie wydłużona,
a mimo to nie będzie kursować
rzadziej. Nowa trasa prowadzi
ulicami Conrada i Powstańców
Śląskich do pętli na Nowym Be-
mowie.

Ogromne zmiany czekają 184,
które zostanie wycofane z długie-
go odcinka trasy, na którym du-
bluje „jedenastkę”. W zamian au-
tobusy pojadą przez Wrocławską,
Radiową, Dywizjonu 303, Obozo-
wą, Deotymy, Elekcyjną, Ordona,
Kasprzaka i dalej obecną trasą
na Szczęśliwice. Znacznie wzro-

śnie częstotliwość: linia będzie
kursować co 10–12 min w szczy-

cie, co 15 min poza nim i co 20
min w weekend. ZTM najwyraź-
niej chce nie tylko wzmocnić ko-
munikację na trapionej ogromny-
mi utrudnieniami Woli, ale też
uratować 184 przed dalszą degra-
dacją, związaną z dublowaniem

tramwaju (od września linia kur-
suje już tylko co pół godziny).

Inaczej pojedzie też 197. Auto-
busy zostaną przerzucone z Re-
dutowej na Deotymy, a nowa tra-
sa będzie wyglądać następująco:
Gwiaździsta – Podleśna – Mary-
moncka – al. Zjednoczenia – Że-
romskiego – Perzyńskiego – Rud-
nickiego – Obrońców Tobruku
– Księcia Bolesława – Księcia Ja-
nusza – Obozowa – Ciołka – Bro-
żka – Deotymy – Elekcyjna
– Wolska – Połczyńska – Gier-
dziejewskiego – Warszawska
– Keniga – Orląt Lwowskich
– Ursus-Niedźwiadek

Częstotliwość kursowania 197
nie zmieni się.

Wymienione zmiany wejdą
w życie zaraz po rozpoczęciu bu-
dowy dwóch stacji pod Górczew-
ską, prawdopodobnie po długim
weekendzie 11–13 listopada.

(dg)

Budowa metra na Woli, zmiany na Bielanach
� 121, 184 i 197 – te linie zmienią trasy po rozpoczęciu budowy metra.

Ogromne
zmiany czekają 184, które
zostanie wycofane
z długiego odcinka trasy,
na którym dubluje
„jedenastkę”. W zamian
autobusy pojadą przez
Wrocławską, Radiową,
Dywizjonu 303, Obozową,
Deotymy, Elekcyjną,
Ordona, Kasprzaka i dalej
obecną trasą
na Szczęśliwice.

źródło:w
arszaw

a.w
ikia.com

/K
akarakak
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Diwali to tradycyjne hinduskie
święto światła i dobrobytu. W In-
diach trwa pięć dni, na Bielanach
potrwa tylko dzień. Za to zapowia-
da się ciekawie. Celem festiwalu
jest przybliżenie fascynującej kul-
tury indyjskiej, ale przy okazji ta-
kże pogłębienie wiedzy w zakresie
współpracy gospodarczej z India-
mi. Festiwal ma pokazać fragment
hinduskiej tradycji, kultury oraz
zwyczajów. Uświetni go indyjska
muzyka, przybliżając atmosferę
święta Diwali. Będzie można
skosztować specjałów kuchni indyj-
skiej, będą zajęcia warsztatowe,
na których profesjonalni trenerzy
poprowadzą lekcje tańca indyjskie-

go oraz jogi. Nie zabraknie rów-
nież okazji do pomalowania dłoni
w indyjskie wzory za pomocą hen-
ny, a goście ciekawi, co według in-
dyjskiej tradycji mówią o nich
gwiazdy, będą mogli skorzystać
z usług kącika astrologicznego. Ko-
lorytu wydarzeniu nada tematycz-
na wystawa fotograficzna. Festiwa-
lowi Światła i Dobrobytu na Biela-
nach towarzyszyć będzie kiermasz
towarów i usług pochodzących
z Indii. Będzie można kupić przy-
prawy, specjały kuchni, herbatę,
stroje, szale, torebki, kosmetyki
ajurwedyjskie, biżuterię, meble rę-
kodzieło artystyczne, upominki itp.

(wk)

Muzyka, kuchnia i kultura Indii

Festiwal na Bielanach
� Już 10 listopada w salach Wyższej Szkoły Informatyki,
Zarządzania i Administracji przy Meksykańskiej odbędzie
się poświęcony indyjskiej kulturze Diwali Festiwal.

źródło:W
ikipedia.org



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

GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenu Puszczy
Kozienickiej. W piątki dowóz gratis na
terenie Warszawy. Tel. 721-833-721

4-POKOJOWE SPRZEDAM

MMiieesszzkkaanniiee  LLeeggiioonnoowwoo  CCeennttrruumm,,  uull..
SSiieemmiirraaddzzkkiieeggoo,,  44 ppookkoojjee  9933,,1177 mm22,,  22 ppiięęttrroo  rrookk

bbuuddoowwyy  22000077  –– 550044--112200--776600

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

NAUKA
·Matematyka u ucznia tel. 509-436-055

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

CCyykklliinnoowwaanniiee,,  rreennoowwaaccjjaa  sscchhooddóóww  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww  ttaappiicceerreekk  wwyykkłłaaddzziinn..  55 zzłł//mm22..
KKaarrcchheerr  550022  ––  448877--889900

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

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

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Glazura, terakota, prace montażowe,
wykończenia, serwis złota rączka, tel.
601-070-535
·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Usługi hydrauliczno-gazowe. Wymiany-
przeróbki instalacji – posiadam uprawnienia. tel.
602-351-690

FINANSE

BBiiuurroo  RRaacchhuunnkkoowwee  zz BBiieellaann  uull..  WWrrzzeecciioonnoo  5599//110022
zzaapprraasszzaa  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy  ffiirrmmyy  nnoowwoo  ppoowwssttaajjąąccee

jjaakk  rróówwnniinniieeżż  jjuużż  iissttnniieejjąąccee  wwwwww..bbiiuurroo--
kkwwaannttuumm..ppll  lluubb  bbiiuurroojjoollaannttaa@ggmmaaiill..ccoomm

·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·SZYBKA POŻYCZKA do 25 000 zł. Zadzwoń lub
wyślij sms o treści „Pożyczka” tel. 668-682-328

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
·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

RRoozznnoosszzeenniiee  uullootteekk  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  ddoo  sskkrrzz..
ppoocczzttoowwyycchh..  SSttaawwkkaa  ddzziieennnnaa  6600--110000  zzłł  nneettttoo..  TTeell..

669955--880000--008800

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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

OGŁOSZENIA DROBNE RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849

·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki orzełki ryngrafy szable bagnety
mundury dokumenty zdjęcia gotówka 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
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Kil ka dni te mu Bia ło łę ka zy -
ska ła no wy ba lon spor to wy,
w któ ry za in we sto wał pry wat ny
in we stor. Mi mo wy so kich cen wy -
naj mu, chęt nych do tre nin gu
na osło nię tej przed śnie giem
i desz czem mu ra wie nie bra ku je.
Od czwart ku grać w pił kę pod da -
chem mo gą ta kże miesz kań cy
Bie lan. Ce ny dla mi ło śni ków
spor tu są atrak cyj ne, bo wiem ba -
lon spor to wy nad bo iskiem „Sy -
ren ka” po wstał ze środ ków in we -
sty cyj nych dziel ni cy.

– Ha la pneu ma tycz na w Par ku
Ol szy na jest pierw szą ta ką w dziel -
ni cy i cał kiem mo żli we, że nie
ostat nią – mó wi Grze gorz Pie tru -
czuk, wi ce bur mistrz dziel ni cy Bie -
la ny. – In we sty cja wzbu dza wiel kie
za in te re so wa nie miesz kań ców,
roz wa ża my nie od płat ne udo stęp -
nia nie jej wszyst kim chęt nym dwa
ra zy w ty go dniu – do da je.

Ba lon spor to wy w dziel ni cy po -
wstał nad bo iskiem przy uli cy Du -
ra cza. Z otwar tej co dzien nie
(w godz. 8–22) ha li mo że ko rzy -

stać jed no cze śnie 50 osób. Opła ty
za bo isko do ko nu je się w ka sie
Kom plek su Spor to we go ul. Lin -
de go 20 (www.crs -bie la -
ny.waw.pl). Koszt wy na ję cia ha li
wa ha się od 150 do 270 zł za go -
dzi nę. Po są siedz ku na Bia ło łę ce
za ko rzy sta nie z ba lo nu spor to we -
go na le ży za pła cić oko ło 600 zł.
Gra fik wy ko rzy sta nia bie lań skie -
go bo iska po wo li się za peł nia.
W dni po wsze dnie od oko ło go -
dzi ny 16 do 20 bra ku je już miejsc.

(mk)

Pierwszy balon sportowy na Bielanach
� Grafik powoli się już zapełnia, choć czynny dopiero od kilku dni. Na piłkarskim
boisku Syrenka powstał pierwszy balon sportowy w dzielnicy.

– Wie wiór ka zo sta ła zna le zio na
przez prze chod niów, kom plet nie
ły sa i po gry zio na. Nikt nie są dził,
że mo żna ją ura to wać, a jed nak
An drzej po ka zał wszyst kim, że tak
ła two się nie pod da. Jest przy ja -
znym zwie rzę ciem, nie boi się lu -
dzi, wcze śniej nie wy da wał się być
za in te re so wa ny świa tem ze wnętrz -
nym – opo wia da opie kun ka.

Ucie ki nie ra mo żna roz po znać
po pró bach bli skie go kon tak tu

z czło wie kiem. Ufa lu dziom,
w prze ci wień stwie do dzi kich bra -
ci i sióstr.

– W tę pa skud ną po go dę An -
drzej naj praw do po dob niej scho -
wał się gdzieś i boi wyjść z ukry cia
– przy pusz cza wła ści ciel ka.

Je śli kto kol wiek za uwa ży po dej -
rza nie przy ja zną wie wiór kę, pro szo -
ny jest o kon takt pod nu mer te le fo -
nu 609–728–575 lub 22 613–79–39.

(mk)

Poszukiwana wiewiórka
Wyskoczyła przez okno
� W zeszły piątek rudowłosy Andrzej postanowił
pozwiedzać okolicę Wrzeciona, czym bardzo zasmucił
swoją właścicielkę, ponieważ do tej pory nie wrócił.
Trzymiesięczna obecnie wiewiórka od samego niemal
początku była wychowywana przez człowieka i nie
umie żyć na wolności.

źródło: od w
łaścicielki
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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

Ce ny bi le tów ko mu ni ka cji
miej skiej to je den z naj bar dziej
dra żli wych te ma tów w War sza wie.
Ka żda pod wy żka wią że się z pro -
te sta mi, a te mat znie sie nia opłat
na wzór np. es toń skie go Tal lin na
re gu lar nie po wra ca w wy po wie -
dziach miej skich ak ty wi stów.
Zgod nie z ak tu al ną ta ry fą bi le to -
wą za bi le ty nie pła cą m.in. se nio -

rzy ma ją cy po wy żej 70 lat, po sło -
wie, nie któ re oso by nie peł no -
spraw ne i naj młod sze dzie ci, dla
któ rych bez płat ne prze jaz dy koń -
czą się 30 wrze śnia w ro ku, w któ -
rym koń czą sie dem lat. Uczniom
szkół pod sta wo wych trze ba już
wy ro bić Kar tę Miej ską.

30-dnio wy bi let dla dziec ka
kosz tu je 49–105 zł, w za le żno ści

od te go, czy pła ci my po dat ki
w War sza wie i w któ rej stre fie
miesz ka my. To pro blem nie tyl ko
fi nan so wy. Już na pierw szy rzut
oka wi dać, że bar dzo du żo dzie ci
jest od wo żo nych do szkół sa mo -
cho da mi, co wpły wa m.in. na ja -
kość po wie trza i po więk sza kor ki.
Dla te go war szaw ska rad na Pau li -
na Piech na -Więc kie wicz pro po -

nu je, by ucznio wie szkół pod sta -
wo wych ko rzy sta li z ko mu ni ka cji
miej skiej za dar mo w okre sie od 1
wrze śnia do 30 czerw ca. Gdy by
zmia na we szła w ży cie, pra wo

do 100-pro cen to wej ulgi przez
więk szą część ro ku zy ska ło by po -
nad 110 tys. uczniów.

– Pro jekt bez płat nych prze jaz -
dów ko mu ni ka cją miej ską dla
uczniów szkół pod sta wo wych był by
naj lep szą pro mo cją kon sul to wa nej

wła śnie po li ty ki mo bil no ści – na pi -
sał na Fa ce bo oku peł no moc nik
pre zy dent War sza wy d/s ro we rów
Łu kasz Pu chal ski. – In we sto wa nie
w spo łe czeń stwo za wsze ma sens,
a w przy pad ku ko mu ni ka cji naj -
bar dziej opła ca się in we sto wać
w naj młod szych, u któ rych do pie ro
kształ tu ją się na wy ki.

– Bar dzo wa żne jest oswa ja nie
dzie ci z ko mu ni ka cją miej ską
i przy zwy cza je nie ich do pod ró żo -
wa nia po mie ście me trem czy au -
to bu sa mi, a nie sa mo cho dem
– do da je rzecz nik ZTM Igor
Kraj now. – Je śli na bie rze się
w dzie ciń stwie na wy ku wy bie ra -
nia trans por tu zbio ro we go, zo sta -
nie on na ca łe ży cie.

Naj więk szą prze szko dą są oczy -
wi ście pie nią dze. Wi ce pre zy dent
Re na ta Ka znow ska po pro si ła
o prze ana li zo wa nie kosz tów.
ZTM i biu ro edu ka cji war szaw -
skie go ra tu sza przy go to wu ją się
do prze pro wa dze nia w szko łach
pod sta wo wych an kiet, któ re po -
zwo lą osza co wać, ilu uczniów ko -
rzy sta z ko mu ni ka cji miej skiej
oraz – co mo że być jesz cze wa -
żniej sze – ilu mo że za cząć
po znie sie niu opłat. ZTM za po -
wia da, że bę dzie to mo żli we już 1
wrze śnia 2017 ro ku.

(dg)

Bardzo
ważne jest oswajanie
dzieci z komunikacją
miejską i przyzwyczajenie
ich do podróżowania
po mieście metrem czy
autobusami, a nie
samochodem – mówi
rzecznik ZTM Igor Krajnow.
– Jeśli nabierze się
w dzieciństwie nawyku
wybierania transportu
zbiorowego, zostanie on
na całe życie.

Darmowa komunikacja dla dzieci?
� Ratusz rozważa zniesienie opłat za bilety dla uczniów podstawówek. ZTM uważa, że może to odzwyczaić dzieci
od podróżowania z rodzicami samochodem.

źródło: ZT
M



Prze je żdża jąc uli cą Macz ka nie
spo sób nie zwró cić uwa gi
na ogrom ny, nie do koń czo ny biu -
ro wiec, od kil ku na stu lat stra szą cy
oko licz nych miesz kań ców i oso by

zmie rza ją ce np. na cmen tarz Po -
wąz kow ski. Bu do wa roz po czę ła
się w 2000 ro ku, jed nak dwa la ta
póź niej zo sta ła prze rwa na. No wo -
cze sny biu ro wiec miał stać się sie -

dzi bą pol sko -ro syj skiej spół ki Eu -
Ro Pol Gaz. Na le ży do niej 684-ki -
lo me tro wy od ci nek stra te gicz ne go
ga zo cią gu ja mal skie go, za po mo cą
któ re go Pol ska i in ne kra je eu ro -
pej skie im por tu ją gaz z Sy be rii.
Dziś sie dzi ba fir my znaj du je się
na Po wi ślu, a Eu Ro Pol Gaz pró -
bu je po zbyć się wiel kie go pro ble -
mu przy tra sie S8.

– Trwa ana li za ofert zło żo nych
przez za in te re so wa ne pod mio ty
– mó wi Be ata Bie luch z Eu Ro Pol
Ga zu, nie po da jąc jed nak żad -
nych szcze gó łów. – Po za koń cze -
niu te go eta pu za rząd przed ło ży

naj bar dziej opty mal ne roz wią za -
nie do de cy zji wła ści wych or ga -

nów kor po ra cyj nych spół ki.
Kil ka lat te mu roz wa ża ne by ło

prze ka za nie pla cu bu do wy war -
szaw skie mu sa mo rzą do wi. Sam
po da tek od da ro wi zny wy niósł by
jed nak po nad 25 mln zł, a do koń -

cze nie bu dyn ku wstęp nie wy ce -
nio no na na wet 50 mln zł. Te raz
Eu Ro Pol Gaz za mie rza już tyl ko
sprze dać swo ją nie do szłą sie dzi -
bę. Je śli uda się zna leźć in we sto -
ra, za stą pią ją praw do po dob nie
blo ki miesz kal ne.

Ak cjo na riu sza mi Eu Ro Pol Ga -
zu są obec nie Pol skie Gór nic two
Naf to we i Ga zow nic two (48%),
ro syj ski Gaz prom (48%) i Gas -
-Tra ding – spół ka za le żna
od PGNiG (4%). O fir mie sta ło
się gło śno we wrze śniu, kie dy me -
dia na pi sa ły o na gro dach w wy so -
ko ści 15,8 mln zł, przy zna nych
pra cow ni kom za 2015 rok, a no wy
za rząd do stał 1,5 mln zł za zysk
wy pra co wa ny w mie sią cach,
w któ rych nie pra co wał. Osta tecz -
nie wła dze spół ki prze ka za ły na -
gro dy na ce le cha ry ta tyw ne.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

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. 

Aktualnie
prowadzimy nabór
na kurs maturalny 
przygotowujący
do matury w 2017
roku.

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

Co się dzieje z polsko-rosyjskim biurowcem?

16 lat straszydła przy Maczka
� Jest szansa, że ogromny, niedokończony budynek na Piaskach znajdzie wreszcie nowego właściciela.

Jeśli uda się
znaleźć inwestora,
zastąpią ją
prawdopodobnie bloki
mieszkalne.


