
Niewielki park, noszący od kil-
ku lat imię Zbigniewa Herberta,
jest ulubionym miejscem wypo-
czynku mieszkańców Słodowca,
ale już na pierwszy rzut oka wi-
dać, że przyda mu się odświeże-
nie. Kilka ostatnich miesięcy
upłynęło pod znakiem dyskusji,
konsultacji i rysowania projek-
tów.

Na lipcowym spotkaniu konsul-
tacyjnym mieszkańcy proponowa-
li m.in. zwiększenie liczby ławek,
powiększenie placu zabaw, odsu-
nięcie wybiegu dla psów od bu-
dynku i nasadzenie nowych ro-
ślin. Miesiąc wcześniej, w głoso-
waniu nad budżetem partycypa-
cyjnym, wybrane zostały projekty

zakładające remont skateparku
i połączenie głównej alei parku
Herberta z nową drogą rowerową
w parku Olszyna za pomocą prze-
jazdu przez Duracza. Z kolei ma-
rzeniem zarządu dzielnicy była
budowa niedużego amfiteatru,
gdzie mogłyby odbywać się poka-
zy kina plenerowego czy też ka-
meralne koncerty. Poważnie roz-
ważana była likwidacja boiska
do piłki nożnej, mniej ciekawego
od Syrenki w sąsiednim parku Ol-
szyna i boiska szkolnego, znajdu-
jącego się tuż obok. Mocno zaan-
gażowany w sprawy Bielan zoo-
log, prof. Maciej Luniak zapropo-
nował zorganizowanie półdzikich
stref przyrody, w których mogłyby

mieszkać jeże, nietoperze i ptaki.
Ostateczna koncepcja remontu
parku Herberta zawiera wszystkie
te propozycje.

Znakiem rozpoznawczym nowe-
go parku mogą stać się pergole,
pełniące funkcje podpór dla pnącz

oraz stelażu na oświetlenie, ilumi-
nację i kurtyny wodne. Istniejący
wybieg dla psów zostanie przenie-

siony, a w jego miejscu – zgodnie
z aktualną warszawską modą
– plac do treningów siłowych (tzw.
street workout park). Skatepark

zostanie w całości wyremontowa-
ny, zaś plac zabaw – powiększony
o część dla najmłodszych dzieci
oraz altany dla rodziców z nie-
mowlętami. Boisko zostanie zastą-
pione przez amfiteatr, pełniący
funkcję miejsca spotkań i sceny
dla małych wydarzeń kulturalnych.
W części centralnej parku wyzna-
czone zostanie miejsce na upa-
miętnienie Zbigniewa Herberta.
Przybędzie ławek i stojaków na ro-
wery oraz powstanie wjazd dla ro-
werów od strony Duracza. Wresz-
cie wykonane zostaną uzupełniają-
ce nasadzenia: powstaną m.in. łąki
kwietne i zaproponowana przez
prof. Luniaka „strefa przyrody”.

Remont parku będzie koszto-
wać 2,3 mln zł. Najważniejsze
prace zaplanowano na lata 2017–
2018.

(dg)
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Skatepark
zostanie w całości
wyremontowany, zaś
plac zabaw
– powiększony o część
dla najmłodszych dzieci
oraz altany dla rodziców
z niemowlętami. Boisko
zostanie zastąpione przez
amfiteatr, pełniący
funkcję miejsca spotkań
i sceny dla małych
wydarzeń kulturalnych.
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Z amfiteatrem i wybiegiem dla psów

Nowy park Herberta
� W ciągu dwóch lat park przy Duracza przejdzie ogromne zmiany.



Przed przebudową trasy Armii
Krajowej na trasę szybkiego ru-
chu S8 ulica Literacka była z nią
połączona wyjątkowo ciasnym
skrzyżowaniem. Dla instruktorów
nauki jazdy było to jedno z ulu-
bionych miejsc, w których spraw-
dzali umiejętności swoich kursan-
tów, zaś dla kierowców z Piasków
– bezpośredni łącznik.

– Likwidacja zjazdu nastąpiła
na podstawie rozporządzenia mi-

nistra transportu w sprawie wa-
runków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publicz-
ne – informuje Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad.
– Literacka, jako ulica klasy L
(lokalna), nie może być włączona
w jezdnię zbiorczo-rozprowadza-
jącą klasy S (szybkiego ruchu).

Od zasady tej można stosować
odstępstwa, jednak wymagają one
zgody ministra. Aktualnie GDD-

KiA stoi na stanowisku, że połą-
czenie Literackiej z S8 może być
niebezpieczne. Odmiennego zda-

nia są radni i grupa mieszkańców,
która stawiła się na ostatnim po-
siedzeniu komisji architektury ra-
dy dzielnicy. Twierdzą, że dwie

ulice (Broniewskiego i Maczka)
to zbyt mało, by sprawnie połą-
czyć Piaski z układem drogowym
Warszawy. Czar jednomyślności
pryska po przeczytaniu komenta-
rzy na naszym portalu czy rozmo-
wie z mieszkańcami.

– To nie mieszkańcy a osoby,
które sobie robią skrót
przed osiedle, chcą przywrócenia
wjazdu – twierdzi nasz czytelnik.
– To pokazuje, dlaczego na kon-
sultacjach z mieszkańcami, które
zawsze się odbywają przed inwe-
stycją, nie było mowy o tym zjeź-

dzie. On mieszkańcom nie był ta-
ki potrzebny. Wręcz przeszkadzal.
Kto chce mieć smród i korki co-
dziennie pod oknem?

Podczas posiedzenia komisji
zapytaliśmy przedstawicieli
GDDKiA, czy w aglomeracji war-
szawskiej zastosowano już od-
stępstwo od zasady, łącząc trasę
szybkiego ruchu z ulicą lokalną.
Odpowiedzieli, że „nie kojarzą
takiego miejsca”. Na ten moment
najbardziej prawdopodobne jest
zachowanie obecnego stanu.

(dg)

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
powinien zająć się niszczeniem
bakterii, wirusów, komórek no-
wotworowych atakuje cząstecz-
kę niestrawionego, nieakcepto-
wanego przez nasz organizm po-
karmu. Prowadzi to do powsta-
nia w organizmie przewlekłego
stanu zapalnego.

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

czy nawracające infekcje,
po otyłość, migreny, niepłod-
ność i wiele innych. Dobór wła-
ściwego jadłospisu jest kluczowy
i musi opierać się na indywidual-
nie przeprowadzonych testach,
co pozwala wykluczyć składniki,
które szkodzą. Odpowiednia do-
agnistyka umożliwia sprawdze-
nie nietolerancji spożywanych
produktów, w tym także dodat-
ków spożywczych takich jak
konserwanty, barwniki czy aro-
maty; a również na stwierdzenie
niedoborów pierwiastków ślado-
wych i witamin. Eliminacja szko-
dzących pokarmów pozwala
na szybką poprawę samopoczu-
cia i stanu 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.
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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.

Literacką na S8?

Wirtualna rzeczywistość na Piaskach
� Jednomyślność radnych i mieszkańców w sprawie połączenia trasy S8 z Literacką to typowy „fakt medialny”, czyli nieprawda.

Aktualnie
GDDKiA stoi
na stanowisku, że
połączenie Literackiej z S8
może być niebezpieczne.
Odmiennego zdania są
radni i grupa
mieszkańców, która
stawiła się na ostatnim
posiedzeniu komisji
architektury rady
dzielnicy. Twierdzą, że
dwie ulice (Broniewskiego
i Maczka) to zbyt mało,
by sprawnie połączyć
Piaski z układem
drogowym Warszawy.
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– Nic o nas bez nas! – transpa-
renty o takiej treści stały się
w ostatnich tygodniach nieodłącz-
nym elementem krajobrazu osie-
dla Ruda. Stosunki między rosną-
cą liczbą mieszkańców a władza-
mi spółdzielni były napięte od lat,
ale nigdy wcześniej sprawie nie
towarzyszyły tak duże emocje.
Wszystko z powodu budowy krót-
kiego „ciągu pieszo-jezdnego”,
którego przeznaczenie pozostaje
dla mieszkańców zagadką.

Istniejąca od 26 lat Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa „Ruda”
zarządza m.in. 18 blokami
przy Klaudyny i Gwiaździstej,
w których znajduje się ponad 3200
mieszkań. W ich bliskim sąsiedz-
twie powstaje dwupiętrowy pawilon
handlowy. Inwestorem jest spółka
Fortuna Familia Ciota, z którą wła-
dze spółdzielni zawarły porozumie-
nie. Razem z budynkiem po-
wstał 40-metrowy fragment „drogi”
z kostki, który zastąpił chodnik
i część trawnika. Zdaniem miesz-
kańców 40-metrowy odcinek miał

być oryginalnie dojazdem dla sa-
mochodów dostawczych

– To od początku miał być ciąg
pieszo-jezdny, z którego skorzy-
stają np. rodzice z wózkami dzie-
cięcymi, a w razie potrzeby prze-
jadą służby ratunkowe – przeko-
nuje Dariusz Śmierzyński, prezes
SBM Ruda. – Poza tym sąsiedni
parking ma 150 miejsc, a tylko je-
den wyjazd.

– Znaki drogowe zakazujące
ruchu samochodów stanęły tuż
przed protestem, podobnie jak
zapory zamontowano rano
przed przyjazdem radnych na wi-
zję lokalną – mówi uczestniczka
protestu. – Rozwieszane na klat-
kach zaproszenia na spotkanie
z radnymi dzielnicy masowo zni-
kały, a na Facebooku w obronie
spółdzielni stają fałszywe konta,
opatrzone kradzionymi z Interne-
tu zdjęciami.

Zgodnie z aktualnym oznakowa-
niem na nowy fragment „ciągu pie-
szo-jezdnego” nie mogą wjeżdżać
żadne samochody, a nawet rowery.

Ponieważ brakuje tabliczki „nie
dotyczy służb miejskich”, zakaz ru-
chu na „drodze pożarowej” doty-
czy nawet wozów straży pożarnej.

W niedzielę 6 listopada
na osiedlu protestowało po-
nad 200 osób, zaś 14 listopada
mieszkańcy licznie wzięli udział
w posiedzeniu komisji architektu-
ry rady dzielnicy. Powołując się
na zapis w akcie notarialnym pro-
testujący wciąż twierdzą, że
w przypadku zmiany oznakowa-
nia „chodnikiem” mogłyby poje-
chać nawet ciężarówki.

Niezdrowe emocje udzieliły się
także uczestnikom komisji.
Przed spotkaniem osoba z władz
spółdzielni podejrzliwie pytała,
kto zaprosił media i czy telewizja
sfilmuje całe spotkanie, zgroma-
dzeni w szkole podstawowej
przy Rudzkiej mieszkańcy osiedla
nagradzali wypowiedzi brawami
lub karali buczeniem.

– Nie ma o czym dyskutować,
bo to droga do obsługi pawilonu
– mówił Jan Zaniewski, były pre-
zes SBM Ruda i członek spół-
dzielni. – Po 14 latach milczenia
wracam do gry, bo nie spodziewa-
łem się czegoś takiego – wołał
radny, nie chcąc oddać głosu.

Ostatecznie ogłosił, że opuszcza
obrady i przesiadł się na krzesło
mieszkańca.

– Zebraliśmy się na wyraźną
prośbę mieszkańców – przypomi-

na przewodniczący komisji archi-
tektury Daniel Pieniek. – Mam
nadzieję, że po tym spotkaniu
rozpocznie się dialog pomiędzy
władzami spółdzielni a mieszkań-
cami. Niezależnie od tego skiero-
wałem do nadzoru budowlanego
pismo z prośbą o skontrolowanie
budowy pawilonu handlowego
oraz „ciągu pieszo-jezdnego”.

(dg)

Szaleństwo na osiedlu Ruda
� Masowe protesty, wzajemne oskarżenia, dużo złej krwi i zszarganych nerwów. Co się dzieje przy Klaudyny?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

W niedzielę
6 listopada na osiedlu
protestowało ponad 200
osób, zaś 14 listopada
mieszkańcy licznie wzięli
udział w posiedzeniu
komisji architektury rady
dzielnicy. Powołując się
na zapis w akcie
notarialnym protestujący
wciąż twierdzą, że
w przypadku zmiany
oznakowania
„chodnikiem” mogłyby
pojechać nawet
ciężarówki.

źródło:facebook.com
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Leśne przedszkola to alternatyw-
na forma edukacji, bazująca na bli-
skim kontakcie z naturą. Jest ona
z powodzeniem realizowana przez
wiele krajów w Europie, a wywodzi
się ze Skandynawii. W Polsce dzia-
ła już ponad dziesięć takich placó-
wek (z czego aż dwie na Bielanach)
i systematycznie przybywa kolej-
nych. Jedną z nowo powstałych ini-

cjatyw jest Podkrzaczek, usytuowa-
ny przy Lesie Młocińskim.

Przedszkole leśne to miejsce
bez murów, stolików, dywaników
i wypełniających półki zabawek.
Tutaj niezależnie od pory roku
dzieci większość dnia spędzają
na świeżym powietrzu, w bliskim
kontakcie z naturą. Obserwują
wiewiórkę, która skacze z gałęzi

na gałąź, dotykają znalezionej
przed chwilą dżdżownicy, smaku-
ją samodzielnie zebrane owoce
sadu i lasu, słuchają ptaków, wą-
chają napotkane grzyby. Mogą
biegać, skakać, wspinać się, tur-
lać, czołgać, ślizgać i podążać
za własnymi potrzebami.

Ruch na świeżym powietrzu
w naturalnie ukształtowanym te-

renie niesie ze sobą ogrom korzy-
ści dla zrównoważonego rozwoju

dziecka. Począwszy od prawidło-
wego rozwijania motoryki dużej,
a co za tym idzie postawy, po-
przez budowanie odporności,

na sferze emocjonalnej kończąc.
Leśne dzieci są pewne siebie, sa-
modzielne i otwarte.

– Głównym zadaniem naszych
podopiecznych jest swobodnie się
bawić, bo wtedy wykorzystując
swój naturalny dziecięcy entu-
zjazm, uczą się nieustająco – mó-
wi Joanna Borkowska-Hupało,
założycielka Podkrzaczka.

Bazą Podkrzaczka jest dziki
ogród i wiekowy dom z przytul-
nym wnętrzem oraz zapleczem
sanitarnym. Teren działki urzą-
dzony jest w duchu naturalnego
placu zabaw. Znajdziemy w nim
liny rozwieszone pomiędzy drze-
wami, hamaki, konstrukcje
z opon, małe i duże pieńki, ka-
mienie i patyki oraz mini warsztat
z prawdziwymi narzędziami.

W tygodniu baza jest naszym
miejscem zbiorki, z którego wyru-
szamy na wyprawy do pobliskiego
Lasu Młocińskiego – opowiada
Joanna, pakując drewniany wó-
zek, który towarzyszy grupie pod-
czas wypraw terenowych, trans-
portując cały niezbędny ekwipu-
nek. W niektóre weekendy orga-
nizujemy dni otwarte, warsztaty,
a czasem plenerowe urodziny.
Każdy może nas odwiedzić i po-
czuć leśnego ducha – zachęca.

(red)
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Bez murów, stolików i dywaników

Leśne przedszkole na Młocinach
� Pochmurny listopadowy dzień. W szarości rysuje się sylwetka skulonego dziecka. „Cóż ono tu robi w taką
pogodę?! Zziębnięte biedactwo… „. Spokojnie. To leśny przedszkolak Antoni. Klęcząc nad kałużą, w skupieniu
tworzy błotne kule. Bawi się doskonale. Jest doskonałym potwierdzeniem norweskiego przysłowia: Nie ma złej
pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie”.

Bazą
Podkrzaczka jest dziki
ogród i wiekowy dom
z przytulnym wnętrzem
oraz zapleczem
sanitarnym. Teren działki
urządzony jest w duchu
naturalnego placu
zabaw. Znajdziemy w nim
liny rozwieszone
pomiędzy drzewami,
hamaki, konstrukcje
z opon, małe i duże
pieńki, kamienie i patyki
oraz mini warsztat
z prawdziwymi
narzędziami.
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Ageon Security wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom Wspólnot
– proponujemy E-ochronę24 – ra-
cjonalne zmniejszenie stacjonarnej
ochrony fizycznej połączone ze sta-
łą transmisją wizji z kamer zainsta-
lowanych na osiedlu do naszego
centrum monitoringu oraz cyklicz-
ne prewencyjne podjazdy i obcho-
dy osiedla realizowane przez nasze
patrole interwencyjne. Na osie-
dlach, gdzie nie ma systemów

CCTV lub są niewystarczające
– dokonujemy instalacji i moderni-
zacji monitoringu. Usługa objęta
jest pełnym ubezpieczeniem.

Ageon Security jest koncesjo-
nowanym podmiotem specjalizu-
jącym się w kompleksowej ochro-
nie osób i mienia oraz instala-
cjach systemów zabezpieczeń
technicznych. Na warszawskim
rynku działamy od 2012 roku.

Posiadamy własne Centrum Mo-
nitoringu Wizji, własną Stację
Monitorowania Sygnałów Alar-
mowych, własne Patrole Inter-
wencyjne. Zaufało nam ponad 40
osiedli mieszkaniowych, jako je-
dyni w Polsce ochraniamy Za-
kon, zaufaniem obdarzyły nas ta-
kie firmy jak JW. Construction,
Budimex, Es-bud, Przedsiębior-
stwo Badań Geofizycznych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E-OCHRONA24 – najskuteczniejsza
ochrona Twojego osiedla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823;
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.

Od dwóch lat trwają przymiarki
i przygotowania do budowy
pierwszego w tym rejonie dzielni-
cy żłobka. Trudności wynikały
m.in. z konieczności pogodzenia
tej inwestycji z inną. Na kilkuset-
metrowym terenie w obrębie ze-
społu szkolnego przy Tołstoja mu-
si się jeszcze znaleźć miejsce
na orlika. Kiedy plany udało się
pogodzić, mieszkańcy protesto-
wali przeciwko wycince drzew
na terenie pod przyszłą placówkę.
Mimo kontrowersji, na początku

lipca została wydana decyzja o za-
twierdzeniu projektu budowlane-

go i udzieleniu pozwolenia na bu-
dowę.

– Przetarg jest w toku. Wybie-
ramy właśnie wykonawcę – mówi
rzeczniczka dzielnicy Bielany,
Małgorzata Kink.

W nowo powstałym publicznym
żłobku opiekę znajdzie 150 dzieci.
Placówka przyjmie maluchy od 12
do 36 miesiąca życia. Dwukondy-
gnacyjny budynek z parkingiem
na 25 samochodów będzie gotowy
już pod koniec przyszłego roku.
Będzie to szósty publiczny żłobek
na Bielanach.

(mk)

Pierwszy żłobek na Wawrzyszewie
� Wawrzyszew zyska pierwszy publiczny żłobek. Opiekę w nim znajdzie 150 maluchów.

Dwukondygnacyjny
budynek z parkingiem
na 25 samochodów będzie
gotowy już pod koniec
przyszłego roku. Będzie to
szósty publiczny żłobek
na Bielanach.

Ten pochodzący z długowiecz-
nej rodziny o bogatych trady-
cjach i zdolnościach uzdrowi-
cielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z naj-
lepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko pre-
cyzyjnie wskazać zaburzenia

energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyelimino-
wać przez naturalne wzmocnie-
nia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organi-
zmu. Podczas półgodzinnego za-
biegu operuje swą energią du-
chową wpływając na całe spek-
trum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reuma-
tycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo-
żliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pa-
cjenta miejscach.

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.



Może kiedyś ktoś napisze bie-
lański przewodnik filmowy i zbie-
rze do kupy to, co w naszej dziel-
nicy kino zdołało uwiecznić na ta-
śmie filmowej. Są póki co dwa
przewodniki, których autorzy Je-
rzy S. Majewski i Grzegorz Sołty-
siak portretują filmową Warszawę
i Bielany są tam oczywiście obec-
ne. Nie mam przewodnikowych
ambicji, ale mam tak, że ogląda-
jąc filmy nie po raz pierwszy lubię
wypatrywać znajomych miejsc
i chciałbym się podzielić kilkoma
bielańskimi tropami. Nie jest ich
dużo, ale może przy Państwa po-
mocy udałoby się taką filmową
mapę Bielan stworzyć…

Kultowa karuzela
Na początek oczywiście „Irena

do domu”. Choć bohaterowie te-
go filmu mieszkają na Kole, to
bodaj najzabawniejsza sekwencja
rozgrywa się na Bielanach,

pod symboliczną karuzelą.
Po wojnie, w 1950 roku, w Lesie
Bielańskim wytyczono park kultu-
ry. Była scena koncertowa, deski
do tańca i oczywiście obowiązko-
wa karuzela. I tam odbywały się
festyny dla ludzi pracy. To wszyst-
ko jest w filmie wplecione w za-
bawną scenę rodzinnego qui pro
quo z Adolfem Dymszą w jego ży-
wiole. No i Maria Koterbska śpie-
wa słynną „Karuzelę” – bielańską
piosenkę wszech czasów.

Atmosferę bielańskich pikni-
ków sprzed wojny możemy także
zobaczyć na ekranie. Ot, choćby
w dokumentalnym filmie z 1938
roku „Niedziela w Warszawie”.
Co tam widać. Ot, choćby ujęcia
tłumu warszawiaków wyruszają-
cych na niedzielną wycieczkę
do bielańskiego lasu. Na pokład
charakterystycznego stateczku
z bocznym kołem „Francji” wcho-
dzi tłum – panowie w marynar-

kach, pod krawatami, panie
w eleganckich toaletach,
a na miejscu piknik, zabawa, ka-
ruzela. Jak to na Bielanach.

Idylla całą gębą
Podobne sceny, tyle że insceni-

zowane w fabularnej wersji mo-
żna zobaczyć w filmie „Ja tu rzą-
dzę” – ostatniej polskiej przedwo-
jennej komedii nakręconej la-
tem 1939 roku przez Mieczysława
Krawicza. Ina Benita tańczy tu
między drzewami, wokół piknik
w najlepsze, cykliści, ludyczna sty-
lizacja, słowem bielańska przed-
wojenna idylla całą gębą.

Taki utrwalony w stereotypie fe-
styniarski wizerunek Bielan mo-
żna znaleźć w kilku jeszcze powo-
jennych filmach, do których zdję-
cia wcale nie musiały być na Bie-
lanach kręcone. Ale bielańskie
ulice pojawiają się w innych pro-
dukcjach. Ot, choćby w kultowych

filmach Stanisława Barei. W „Nie
ma róży bez ognia” nowe bloki,
do których przeprowadza się Ja-
cek Fedorowicz z Haliną Kowal-
ską nękani przez Jerzego Dobro-

wolskiego to osiedle Ruda na Bie-
lanach, choć część zdjęć realizo-
wana była także na Słodowcu.
Z kolei w „Brunecie wieczorową
porą” zakład samochodowy,
w którym trwa nieustająca pijaty-

ka, Józefa Nalberczaka nachodzi
ochota na erotyczne ekscesy, Je-
rzy Karaszkiewicz widzi „białe sa-
mochody”, znajduje się nie gdzie
indziej, a na Bielanach, przy ulicy
Bajana. Zakład istnieje zresztą
do dziś. Bielany zagrały także
w „Misiu” – placyk nieopodal
Płatniczej udawał tam w jednej ze
scen Londyn.

Czas Bielan jeszcze nastanie?
Wielbiciele klimatów Mary-

montu powinni koniecznie zoba-
czyć etiudę szkolną Stanisława Ję-
dryki – „Zbieg”. Emil Karewicz
wysiada z tramwaju na Mary-
monckiej i potem długo szwenda
się po Marymoncie aż do Gwiaź-
dzistej. Ładne widoki.

W wielu filmach bohaterowie
mieszkają na Bielanach albo tam
przyjeżdżają. W „Za ścianą”
Krzysztofa Zanussiego zagrał wi-
dok okna na serek bielański,
w „Zezowatym szczęściu” Bogumił
Kobiela chodzi udzielać korepety-
cji Barbarze Kwiatkowskiej na któ-
rąś z uliczek Starych Bielan…

Oczywiście, ta wyliczanka wąt-
ków bielańskich w kinie nie wy-
czerpuje, zresztą mam wrażenie,
że filmowy czas na Bielany dopie-
ro nastanie. Urok uliczek i ka-
mienic widać choćby w „Ostatniej
rodzinie”, a serialowi bohatero-
wie też częściej mieszkają na Bie-
lanach.

I tylko szkoda, że Bielany nie
zagrały w filmie, w którym zagrać
powinny, w „Panu Wołodyjow-
skim”: Jerzego Hoffmana „.
Klasztor kamedułów na warszaw-
skich Bielanach zagrał klasztor
kamedułów na Bielanach krakow-
skich.

(wk)
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Bielany na ekranie

Najlepsze filmy z dzielnicą w tle
� Bielany „grały” w kinie nie raz i nie dwa…

Szkoda,
że Bielany nie zagrały
w filmie, w którym zagrać
powinny, w „Panu
Wołodyjowskim” Jerzego
Hoffmana. Klasztor
kamedułów
na warszawskich
Bielanach zagrał klasztor
kamedułów na Bielanach
krakowskich.

Adolf Dymsza, a w tle karuzela, „Irena do domu” (1955) Nalberczak, „Brunet wieczorową porą” (1976)
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Nic tylko spacerować, oglądać,
wczuwać się w naprawdę fajny
klimat. Ale spacerem się można
zmęczyć, trzeba gdzieś usiąść, coś
przekąsić, kawę wypić, a Stare
Bielany to miejsce wręcz wyma-
rzone dla klimatycznych, nieba-
nalnych knajpek z charakterem.
Powstaje ich ostatnio coraz wię-
cej. Kilka miejsc bardzo lubię.
Może niezbyt oryginalny to wy-
bór, ale co tam…

Roślina
(Shroegera 80)

Bardzo tu ładnie. Zwłaszcza
wiosną i latem, gdy działa uroczy
ogródek. Ale i wnętrze niebrzyd-
kie, ma klimacik. Idealne miejsce
zwłaszcza na zdrowe śniadanko.

Taki twarożek z rzodkiewką,
ogórkiem i sałatą, jak tutaj chwa-
liła nawet moja żona, a przecież
ona wszystko robi lepsze… Są tu
rzeczy dziwne dla zdeklarowa-
nych „roślinożerców” jak sam na-
zwa wskazuje – koktajle z jarmu-
żu, są zestawienia pozornie kar-
kołomne, jak kanapki… z kapustą
kiszoną i pomarańczą. Ale znaj-
dzie się też coś dla miłośników
bardziej swojskich dań, choćby ja-
jecznicy przyrządzonej rzecz jasna
z ekologicznych jajek. Wszystko
pyszne, świeżutkie. Słowem, zna-
komita alternatywa dla modnych
lokali bliżej centrum. I jeszcze je-
den plus – znakomita kawa. I na-
strój jakiś odstresowujący. Aż nie
chce się stąd wychodzić.

Cafe de la Poste
(Plac Konfederacji)

Wszystko mi się tu podoba, choć
ogólnie nie znoszę nazywania
knajp z francuska, włoska, czy an-
gielska. Pachnie to snobizmem ja-
kimś. Ale nie w tym przypadku. Tu
rzeczywiście jest prawdziwie fran-
cuska aura, dobre wino – nieko-
niecznie zresztą francuskie. Można
zjeść świeże, wypiekane na miejscu
rogaliki, bagietki w towarzystwie
desek serowych, zajadać się fran-
cuskimi ciastkami do bardzo przy-
zwoitej kawy. Słowem kafeteria
z prawdziwego zdarzenia w pięk-
nym otoczeniu – prawie jak nie
w Polsce. A w weekendy – praw-
dziwe francuskie obiady. Może nie
tanie, ale warte grzechu…

Czytelnia
(Aleja Zjednoczenia 46)

No i wyłazi moja słabość do ka-
wy. Pijam dziesięć dziennie
i za dobrą kawą aż wyciągam szy-
ję. Aż sam się dziwię, ze jeszcze
się nie przeprowadziłem na Stare
Bielany, bo tu co knajpa, to kawa
ponadprzeciętna. W „Czytelni”
też. Kawy starannie wyselekcjo-
nowane, parzone przez speców
(słowo barista jakoś mi się nie po-
doba), naprawdę znających się
na rzeczy, gotowych podjąć wy-
zwanie ze strony miłośników na-
wet wyrafinowanych form spoży-
wania małej, albo lepiej dużej
czarnej. I ten spokój. Owszem
można w biegu przy barze mach-
nąć szybciutkie i tanie espresso
po włosku, a można też zasiąść,
wziąć gazetę albo książkę z pod-
ręcznej biblioteczki, spokojnie
poczytać i choć chwilę odpocząć
od widoku maniaków wpatrzo-
nych nie wiadomo po co w wy-
świetlacze swoich wypasionych
smartfonów. Cudnie.

Klub Pod Podłogą z Jadłem
(Płatnicza 35/37)

Knajpa prawie u znanej aktorki
Krystyny Sienkiewicz, bo to ona
jest właścicielką domu, który wy-
remontowała, a właściwie posta-
wiła niemal od zera i zamieniła
w dworek i uroczy i znakomicie
wpisujący się w całość zabudowy
mojej ulubionej uliczki. A w piw-

nicy działa Klub Pod Podłogą
z Jadłem. Klientela różna, sporo
starszych osób, tanio, ale obiady
domowe serwuje się tu bez ściem-
niania. Może nie wszystko jak
u mamy, ale prawie, a to prawie
w tym przypadku to wcale nie aż
taka wielka różnica. No i to wnę-
trze. Jak u mojej cioci – starocie,
bibeloty. Moja mama była urze-
czona atmosferą i smakiem.
W dodatku za trzydaniowy lunch
zapłaciliśmy po 17 zł. Taniej niż
w Radomiu na dworcu… Lubię
takie miejsca.

Karuzel Bielański
(Kasprowicza 65)

Wreszcie meta. Bardzo mało
oryginalna, popularna, ale cóż
zrobić, skoro lubię tu wpaść
od czasu do czasu na. Nie na ka-
wę, tylko na zimne piwko, albo
dwie setki zmrożonej czystej
pod wyśmienitego śledzika w pie-
rzynce bielańskiej i koniecznie ta-
tara. Zdarzało mi się tu jadać
i coś konkretnego. Bywało raz go-
rzej, raz lepiej, ale śledzik – klasa
sama w sobie, a i tatar zacny. No
i ten lokalny koloryt, wmieszany
z wdziękiem w wystrój trochę
z międzywojnia, trochę z PRL.
Na ścianach przedwojenne zdję-
cia dzielnicy, a sala z kolei taka
nieco z peerelowskim sznytem.
Niektórych odstrasza, mnie przy-
ciąga.

(wk)

Miejsca grzechu warte

Kulinarna wycieczka przez Stare Bielany
� Miejsce, które wygląda jakby było jakimś podmiejskim miasteczkiem, a jest jednym z najpiękniej zachowanych
fragmentów przedwojennej Warszawy…
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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!

Czytałam ostatnio Państwa tekst,
opisujący skargę matki na nieodpo-
wiednie – jej zdaniem – zachowanie
kierowcy, który nie pozwolił jej wejść
do autobusu z dziecięcym wózkiem.
Powód był prozaiczny. Autorka za-
żalenia miała pecha wybrać kurs,
na który wcześniej zdecydowała się
też inna matka podróżująca z wóz-
kiem, kierowca zaś uznał, że warun-
ki w pojeździe nie pozwalają na bez-
pieczną jazdę obu kobiet jednocze-

śnie. Rozgoryczonej i dotkniętej
„chamskim zachowaniem kierow-
cy” pasażerce nie udało się wsiąść
do autobusu, ale szybko dała upust
„oburzeniu” w internecie, na Face-
booku i liście do Waszej redakcji,
zyskując poparcie i współczucie.

Ja tej Pani nie współczuję, drażni
mnie taka postawa. Nie jestem mat-
ką, studiuję i – uprzedzając krytykę,
której się spodziewam – nie jestem
samotna, nieszczęśliwa i aspołeczna.

Jeżdżąc codziennie na uczelnię, je-
stem regularnie zgniatana przez wóz-
ki, które stoją w przejściu, a na pew-
no poza oznaczoną pikrogramem
przestrzenią. Przynajmniej raz w ty-
godniu dowiaduję się, że jestem
„za młoda, aby siedzieć”, a mimo
wszystko swoich żali nie wylewam
na Facebooku. Czy przyjemnie mi
się podróżuje? Bywa różnie. Przy-
zwyczaiłam się do ścisku, do tłoku.
Rozumiem bowiem, że każdy z nas

chce gdzieś szybko dojechać. Jestem
zwykłym pasażerem, który przewidu-
je, że 511 będzie rano zapchane,
więc na przystanek wychodzę 15 mi-
nut wcześniej. Ustępuję miejsca star-
szym ludziom, kobietom w ciąży
i dziesięciolatkowi, który zziajany
wybiegł z podstawówki. Mogę stać
przez te pół godziny, mogę zostać
przyciśnięta do barierki, mogę wytłu-

maczyć obcemu trasę, jeśli znam
rozkład i kolejne przystanki. Staram
się podróżować w spokoju, na ta-
kich samym warunkach jak pozo-
stali. Dlaczego rodzice małych dzieci
mieliby oczekiwać więcej? Kupując

bilet każda osoba automatycznie
staje się pasażerem i ma prawa wy-
nikające z regulaminu.

„Warszawa mści się na rodzi-
cach (i robi to na koszt kierowców)
za rządowy program” Rodzi-
na 500+? „,” Mając w przyszłości
dzieci zobaczysz, że pewne rzeczy to
nie kwestia upodobań a koniecz-
ności! „,” Wózek zajmuje miejsce
dla pięciu osób? No i co? Na ple-
cach go nosić, na dachu przewozić
czy też niemowlaka nosić wszędzie
na rękach? – takie komentarze
widnieją pod Waszym tekstem.
Ostatnio w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś mieściły się tu
trzy wózki, a teraz postawili tam bi-
letomaty i mieszczą się tylko dwa”.

Rodzice, przestańcie zachowy-
wać się jakbyście byli sami na tym
świecie, a podjeżdżający autobus
był limuzyną podstawioną specjal-
nie dla was. Wszyscy jedziemy
na tym samym wózku.

Czytelniczka

List do redakcji

Wózki w autobusie. Mamy problem?
� – Czy podróżowanie autobusem z dzieckiem w wózku to rzeczywiście problem? Niektórzy domagają się specjalnego traktowania tylko
dlatego, że pewnego dnia mogą oficjalnie nazwać się „rodzicem” – pisze nasza Czytelniczka.

Ostatnio
w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś
mieściły się tu trzy wózki,
a teraz postawili tam
biletomaty i mieszczą się
tylko dwa”.



…ale nadal dochodzi zuchwa-
łych kradzieży na starszych oso-
bach. Scenariusz jest zawsze ten
sam: złodziej dzwoni do wytypo-
wanej osoby w podeszłym wieku,
podając się za policjanta proszą-
cego o pomoc w zatrzymaniu
przestępcy. Dla potrzeb policyjnej
prowokacji rzekomo potrzebne

mają być duże sumy gotówki, któ-
rymi z nieznanych przyczyn poli-
cja – ani inna państwowa instytu-
cja – nie dysponuje. Choć historia
już na pierwszy rzut oka wygląda
na absurdalną, wiele osób daje się
oszukać.

Do jednej z najbardziej widowi-
skowych kradzieży doszło mię-

dzy 18 a 21 lipca. Starszy mężczy-
zna kilkakrotnie spotykał się
z „policjantem Centralnego Biura
Śledczego” bez munduru, przeka-
zując w sumie ponad 145 tys. zł
w gotówce.

W bajeczkę o grupie policjan-
tów, rozpracowujących szajkę
podstępnych oszustów, którzy

czyszczą konta starszym ludziom,
uwierzyła także emerytka z Bie-
lan. Podobnie jak dziesiątki in-
nych seniorów, oszukanych meto-
dą „na policjanta”. Każdy z nich
czuł się wyróżniony, kiedy „funk-
cjonariusz” właśnie jego poprosił
o pomoc w akcji wymierzonej
przeciwko naciągaczom.

Widoczny na zdjęciu mężczy-
zna jest „kurierem”, który 6 paź-
dziernika odebrał od 78-latki re-
klamówkę z pieniędzmi.

Bielańska policja prosi o po-
moc w ustaleniu danych obu
oszustów.

– Na wszelkie informacje
od Państwa czekamy przez całą
dobę przy ul. Żeromskiego 7 – in-
formuje policja. – Można także
zgłosić się do najbliższej jednostki
policji, przekazać informacje

na nr tel. (22) 603–32–10
(22) 603–71–55, (22) 603–71–56,
na numer alarmowy 997 lub 112.
lub mailem na adres oficer.praso-
wy.krp5@ksp.policja.gov.pl

(red)
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Wszystkie osoby, które nie ukoń-
czyły w przeszłości szkoły średniej,
mogą zapisać się do naszego Liceum.
Natomiast osoby, które posiadają już
wykształcenie średnie, mają szansę
powtórzenia materiału na kursie ma-
turalnym. Postaraliśmy się, aby na-
ukę w naszej placówce łatwo można
było pogodzić z pracą zawodową
i obowiązkami życia codziennego.
Zajęcia odbywają się w cyklu week-
endowym dwa razy w miesiącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Część naszych słuchaczy to osoby
czynne zawodowo. Wykształcenie
średnie jest im często potrzebne jako
warunek uzyskania lepszego stano-
wiska w pracy i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przychodzą
do nas także słuchacze, którzy decy-
dują się na zmianę szkoły jeszcze
w trakcie trwania semestru. Takie

osoby mają możliwość nauki w przy-
jaznej atmosferze oraz ukończenia
naszego Liceum, nie ponosząc kosz-
tów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie przy-
gotowanie merytoryczne potrzebne,
aby egzamin maturalny zdać z wyni-
kiem pozytywnym. Niektórzy korzy-
stają z możliwości zdawania egzami-
nu maturalnego przy naszym Li-
ceum, inni przystępują do matury
w swojej szkole macierzystej.

Aktualnie prowadzimy na-
bór na kurs maturalny
przygotowujący do matu-
ry w 2017 roku.

Wszystkich, którzy myślą o zdawa-
niu egzaminu maturalnego, już dziś
serdecznie zapraszam do naszej pla-
cówki.

Dorośli – czas do szkoły!
�Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni mo-
ment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

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

Informacje: www.aschools.pl oraz 22 110-00-99

Do jednej
z najbardziej
widowiskowych kradzieży
doszło między 18 a 21
lipca. Starszy mężczyzna
kilkakrotnie spotykał się
z „policjantem
Centralnego Biura
Śledczego” bez munduru,
przekazując w sumie
ponad 145 tys. zł
w gotówce.

Kto rozpoznaje Szukamy oszustów?
� Policja wciąż przypomina, że funkcjonariusze nigdy i w żadnych okolicznościach nie proszą o pieniądze…



NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

KKuuppiięę  zzaa  ggoottóówwkkęę  mmiieesszzkkaanniiee,,  mmoożżee  bbyyćć
zzaaddłłuużżoonnee..  DDooddaattkkoowwoo,,  ppoommooggęę  zzaałłaattwwiićć  wwsszzeellkkiiee

ffoorrmmaallnnoośśccii,,  tteell..  553333--553344--224499

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
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843

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

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com
·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, montaż (meble, drzwi),
wykończenia, serwis złota rączka. Ekipa z sercem
do roboty, tel. 601 – 070-535
·MALARZ REMONTY 22 835-66-18,
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

·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084
·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
·Firma Auto Łomianki w Łomiankach zatrudni
blacharza samochodowego i lakiernika.
Oferujemy dobre warunki pracy, miłą atmosferę
w zespole tel. 796-345-200

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587
·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy. Praca
pon-pt w godz 7:0--15:00. Spotkania inf
codziennie o godz 12:00 na ul. Potockiej 14.
Stawka dzienna 60-100 zł netto. Tel. 695-800-
080

RÓŻNE
·Dnia 30 października została zgubiona
legitymacja studencka Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie. Numer albumu –
68853. Znalazcę proszę o zwrot na uczelnię

·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

·Zagubiono legitymację studencką. Joanna
Brodzik (Ruszkiewicz). aska_brodzik@wp.pl

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

·ANTYKI MEBLE OBRAZY KSIĄŻKI
POCZTÓWKI BRĄZY SREBRA PLATERY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
ORZEŁKI TEL. 504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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 i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki

505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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OGŁOSZENIA DROBNE

Wów czas by ła to sztu ka tak bul -
wer su ją ca dla eli ty ro syj skiej, że
po obej rze niu kil ku scen car Mi -

ko łaj I w ge ście pro te stu opu ścił
sa lę. Te mat utwo ru jest uni wer sal -
ny i wciąż ak tu al ny. „Oże nek” to

hi sto ria trud ne go wy bo ru tak zwa -
nej „pan ny na wy da niu”, któ ra za -
sta na wia się, któ re mu z czte rech
kan dy da tów od dać ser ce z po sa -
giem oraz tak zwa ne go „sta re go
ka wa le ra”, roz wa ża ją ce go, czy dla
ma łżeń skie go po ży cia war to zre -
zy gno wać ze świę te go spo ko ju.

Sztu kę obej rzy my w wy ko na niu
Gru py Te atral nej TR. Ob sa da:
Mał go rza ta An to nie wicz, An na
Ka miń ska, Pau li na Lin fert, Ewa
Re jer, Mag da le na Sob ko wiak,
An drzej Ba ra now ski, Łu kasz
Haś kie, Zbi gniew Ko zioł, Wło dzi -
mierz Po to miec, Grze gorz Re jer.

1 grud nia, godz. 18.00, wstęp
bez płat ny, wej ściów ki do od bio ru
od 28 li sto pa da w se kre ta ria cie
BOK.

Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry,
ul. Gol do nie go 1.

(red)

„Ożenek” na Bielanach
� „Ożenek” Mikołaja Gogola to jedna najchętniej
i najczęściej wystawianych sztuk teatralnych. Nie
schodzi z afiszy od premiery w Petersburgu w 1842 r.
Teraz zawita na Bielany.

źródło: B
O

K

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



O pla nach na no wą ha lę spor -
to wą dla stu den tów UKSW
i miesz kań ców Bie lan już pi sa li -
śmy. Uczel nia zło ży ła wnio sek
o udzie le nie do ta cji na bu do wę
do Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go. Bu dy nek zna lazł
się już ta kże na li ście in we sty cji
o cha rak te rze stra te gicz nym dla
roz wo ju spor tu w re sor cie Mi ni -
ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. Pla ny
wy bu do wa nia olim pij skiej ha li
spor to wej prze sta ją już być pla na -
mi, pra ce nad no wym obiek tem
są co raz bar dziej za awan so wa ne.

No wo cze sność nie pa su je
do kam pu su?

No wo cze sny obiekt po wsta nie
na kam pu sie Wó y cic kie go i bę -
dzie czyn ny w go dzi nach od 7
do 22 z mo żli wo ścią wy na ję cia.

Wiel ka bry ła już po dzie li ła stu -
den tów.

– Ha la kom plet nie nie pa su je
do znaj du ją cych się w kam pu sie
bu dyn ków – mó wi stu dent ka. –
Bu dy nek jest zja wi sko wy i no wo -

cze sny, jed nak – tak jak la bo ra to -
rium – nie har mo ni zu je z oto cze -
niem – do da je.

W in no wa cyj nym obiek cie,
oprócz prze strze ni do gry, znaj dzie
się ka fej ka, po miesz cze nie dla sę -
dziów i tre ne rów, szat nie dla za -
wod ni ków, si łow nia i sa la fit ness.
Swo je miej sce od naj dzie tu taj ta -
kże uni wer sy tec ki AZS. Bu dy nek
już wcze śniej wzbu dził wiel kie za -
in te re so wa nie, po nie waż mi mo za -
pew nień, że bę dą mo gły tu się od -
by wać olim pij skie me cze przy -
szłych szczy pior ni stów – po mie ści
bar dzo ma łą wi dow nię. Jak in for -

mu je za stęp ca kanc le rza Mał go -
rza ta Ko złow ska, na try bu nach
usią dzie mak sy mal nie 230 osób.

Przed ogło sze niem za mó wie nia
pu blicz ne go cał ko wi ty koszt in we -
sty cji nie jest zna ny. Pla no wa ny
czas bu do wy to oko ło pół to ra ro ku.
Bu dy nek po wi nien zo stać od da ny
do użyt ku na po cząt ku 2019 ro ku.

(mk)

Olimpijska hala sportowa
� Za dwa lata przy Wóycickiego stanie olimpijska hala sportowa.

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
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Spek takl „Teoś i Bo że Na ro -
dze nie” to opo wieść dla dzie ci
w wie ku od oko ło 2 do oko ło 10
lat. Te atr Do bre go Ser ca prze nie -
sie ma lu chy na sta ry strych, gdzie
zwie rzę ta roz ma wia ją o Bo żym
Na ro dze niu. Dzie ci zo ba czą szop -
kę i do wie dzą, dla cze go mu siał

w niej uro dzić się ktoś tak wy jąt -
ko wy. Po czu ją też na strój i głę bię
nad cho dzą cych Świąt.

Czas trwa nia 45 min.
4 grud nia, godz. 13:00, wstęp –

bez płat ne wej ściów ki do ode bra -
nia w Do brym Miej scu.

Do bre Miej sce, De waj tis 3.

Teoś i Boże Narodzenie
� 4 grudnia, tuż przed Mikołajkami, Dobre Miejsce
wprowadzi najmłodszych w rodzinny nastrój
nadchodzących Świąt.

Spek takl „Teoś i Bo że Na ro dze nie”
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Ikea bę dzie głów nym na jem cą
cen trum han dlo we go Ga le ria
na Wo li, któ re zo sta nie otwar te
na prze ło mie lat 2017 i 2018
w miej scu For tu Wo la. Otwar ty
w 2001 ro ku obiekt zo sta nie prze -
bu do wa ny, a je go po wierzch nia
po więk szy się z 30 do 42 tys. m2

(Ikea zaj mie 24 tys. m2). Za -
mknię cie cen trum han dlo we go
przy Po łczyń skiej nie jest za sko -
cze niem.

– Ruch tu taj jest tyl ko
przed kon cer ta mi w Pro gre sji
– mó wi je den z pra cu ją cych

w cen trum han dlo wym ochro nia -
rzy. – Go dzi nę czy dwie
przed kon cer tem przy cho dzi

tłum, lu dzie wpa da ją na ke bab
czy hot -do ga i wy cho dzą. Tro chę

lu dzi ro bi re gu lar ne za ku py w hi -
per mar ke cie, ale tłu mów nie ma.

Nie wiel ki i po zba wio ny cie ka wej
ofer ty Fort Wo la naj wy raź niej po -
legł w wal ce o klien ta z więk szy mi
i no wo cze śniej szy mi cen tra mi:
Zło ty mi Ta ra sa mi i Wo la Par kiem.

Od świe że nie bu dyn ku i umiesz -
cze nie w nim skle pu sza le nie po -
pu lar nej sie ci ma za pew nić Ga le rii
na Wo li byt na dłu gie la ta. No wa
Ikea po win na przy cią gnąć klien -
tów nie tyl ko z Odo lan czy Je lo -
nek, ale też z Żo li bo rza czy Gro -

cho wa, skąd mo żna do je chać
tram wa jem bez prze sia dek. Gdy
za kil ka lat tuż obok cen trum han -
dlo we go po wsta nie sta cja SKM,
mo żna spo dzie wać się tam na wet
klien tów z Bia ło łę ki i Le gio no wa.

(dg)

Fort Wola do zamknięcia

Będzie nowa Ikea
� Po zaledwie 15 latach centrum handlowe
przy Połczyńskiej ginie z braku klientów. Teraz czeka ja
przebudowa.

Otwarty
w 2001 roku obiekt
zostanie przebudowany,
a jego powierzchnia
powiększy się z 30
do 42 tys. m2 (Ikea
zajmie 24 tys. m2).

…o czym mo żna prze ko nać się
na wet pod czas krót kiej wi zy ty.
Na ukow cy sza cu ją, że na Bie la -
nach miesz ka kil ka ty się cy ga tun -
ków zwie rząt, w tym rzad ko spo ty -

ka ne owa dy, my szo ło wy i nie to pe -
rze. Cie ka wym do świad cze niem
jest też za uwa że nie… za spa ne go

pusz czy ka. Ta ką przy go dę mo żna
prze żyć w tyl ko jed nej dziel ni cy.

(dg)

Tylko na Bielanach …oko w oko z sową
� Spacer po lesie Bielańskim to lepsza lekcja biologii, niż wycieczka do ZOO…

Dzię ku je my p. Jo an nie Ra dzie jew skiej za zgo dę na pu bli ka cję zdjęć.


