
Biegnąca przez Bielany linia me-
tra nie tylko rozwiązuje wiele pro-
blemów, ale też powoduje kolejne.
Największym z nich jest niekontro-
lowany napływ samochodów z Ło-
mianek, Izabelina i – w miarę
przedłużania linii tramwajowej co-
raz mniejszy – z Tarchomina. Pra-
wie 1200 miejsc oferowanych przez
parkingi P+R przy stacjach Młoci-
ny i Wawrzyszew to za mało wobec
ogromnej liczby samochodów,
wjeżdżających codziennie do na-
szej dzielnicy. Kierowcy w pierw-
szej kolejności szukają miejsc
na parkingach P+R, w drugiej
– miejsc jakichkolwiek, nieko-
niecznie legalnych. A to skutkuje

niszczeniem chodników i zieleni
oraz spalinami w sąsiedztwie blo-
ków Wrzeciona i Wawrzyszewa.
Po poprzednim artykule o Wrze-
ciona dostaliśmy ogromną liczbę
komentarzy.

„Nie każdy musi mieć
samochód”

– Straż miejska prężnie pracuje
na Wrzecionie – pisze pani Anna.
– Samochody są notorycznie ho-
lowane, mimo iż mieszkańcy
kompletnie nie mają gdzie parko-
wać! Rejestracja nie ma znacze-
nia. Może warto najpierw udo-
stępniać miejsca parkingowe,
a później nabijać pęgę?!

– Mieszkam tu prawie 50 lat
i aby wracając z pracy gdzieś za-
parkować, siedzę w samochodzie
po kilkadziesiąt minut, aż jakiś
„metrowicz” wróci z miasta i zwol-
ni miejsce albo krążę dookoła, aby
wstrzelić się gdzieś stosunkowo
blisko miejsca zamieszkania
– opowiada pani Iwona. – Jak tak
dalej pójdzie, to przyjdzie parko-
wać gdzieś pod Burakowem albo
na Białołęce. A najgorsze jest to,
że 70% samochodów to rejestracje
podwarszawskie.

– Skoro mieszkańcy Białołęki
wiedzą, że są problemy z parko-
waniem w tym rejonie, to do me-
tra powinni dojeżdżać komunika-
cją miejską – uważa pan Robert.
– Z nadzieją czekam, aż za graty
sprowadzane z Niemiec będzie
taka akcyza, że nie będzie się
opłacało ich kupować. Wtedy
liczba samochodów powoli, ale
w końcu zmaleje. Nie każdy musi
mieć samochód.

„Opłaty są bardzo niskie”
Decyzję o wprowadzeniu strefy

płatnego parkowania podejmuje
Rada Warszawy. Wcześniej prze-
prowadzane są analizy, na pod-
stawie których określa się liczbę
możliwych do wyznaczenia
miejsc. W ramach przygotowań
do ustawienia parkometrów
na szerszych jezdniach maluje się
granice miejsc postojowych,

na węższych – raczej wprowadza
zakaz zatrzymywania i postoju
i buduje zatoki parkingowe, a ca-
łą strefę „uszczelnia się” ustawia-
jąc słupki. Od momentu podjęcia
decyzji o analizie do ustawienia
parkometrów mogą minąć nawet
dwa lata. O to, jak sprawdza się
płatne parkowanie w centrum
Warszawy, spytaliśmy rzecznika
Zarządu Dróg Miejskich.

– Bez płatnego parkowania
w centrum Warszawy liczba aut
chcących zaparkować byłaby wielo-
krotnie za duża, by wystarczyło dla
nich miejsc postojowych, a nawet
miejsca do poruszania się po uli-
cach – mówi Mikołaj Pieńkos.
– Płatne parkowanie ma zniechę-
cać do postoju (zwłaszcza długo-
trwałego) tych, którzy nie muszą
dojeżdżać samochodem. Dzięki te-
mu pozostali kierowcy mają ła-
twiej. Opłaty i kary są bardzo ni-
skie i niezmienne od lat, mimo in-
flacji. To powoduje, że nasza strefa

płatnego parkowania nie pełni
swojej roli tak skutecznie, jak po-
winna. Niskie opłaty nie odstrasza-
ją od parkowania i chętnych jest
nadal więcej, niż wolnych miejsc.

Rzecznik przypomina, że po-
datki płacone przez kierowców,
takie jak akcyza czy opłata pali-
wowa, trafiają bezpośrednio
do budżetu państwa. Natomiast
pieniądze zarobione dzięki parko-
metrom są inwestowane w prze-
budowy, remonty i utrzymanie
wyłącznie warszawskich dróg.

– Konieczność wprowadzenia
strefy płatnego parkowania
przy linii metra na Bielanach zgło-
siłem już rok temu – mówi wice-
burmistrz Bielan Włodzimierz
Piątkowski. – Wynika ona ze zgła-
szanych podczas spotkań z miesz-
kańcami problemów z dzikim par-
kowaniem gdzie się da. Chciałbym
przypomnieć, że mieszkańcy stre-
fy mogą parkować w niej bezpłat-
nie, płacąc roczny abonament
w wysokości 30 zł. Jako mieszka-
niec Wrzeciona na własnej skórze
odczuwam brak miejsc do parko-
wania. Liczę na wsparcie moich
starań i zapewniam, że nie zwróci-
my się o wprowadzenie płatnego
parkowania bez konsultacji
z mieszkańcami Bielan.

(dg)
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Inwazja na Bielany
� Za dużo aut, za mało miejsc – czy płatne parkowanie rozwiąże problem?



Jednym ze zwycięskich projek-
tów w budżecie partycypacyjnym
Bielan w 2015 roku była propozy-
cja budowy wieży dla jerzyków.
Ptaki te, gniazdujące prawie wy-
łącznie w budynkach, w ostatnich
latach pozbawiane są miejsc lęgo-
wych, szczególnie wskutek ocie-
plania elewacji budynków. Coraz
częściej – również w Warszawie
powstają dla jerzyków specjalne
wieże z miejscami lęgowymi.
Na Bielanach przystosowany zo-
stał dla tych ptaków nieużywany
maszt radiotelekomunikacyjny
przy Broniewskiego, skrzynki lę-
gowe zainstalowano też na wieży
kościoła w Lesie Bielańskim, a ta-
kże w blokach na osiedlach Wrze-
ciono, Ruda i Piaski.

Wieża dla jerzyków wybrana
do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego miała być kolej-
nym obiektem służącym ochronie
„bezdomnych” jerzyków. Ornito-
logowie przekonywali jednak, że
lepszym pomysłem niż budowa
wieży będzie stworzenie kilku

mniejszych siedlisk z miejscami
lęgowymi nie tylko dla jerzyków,
ale też innych „bezdomnych” pta-
ków – szpaków, wróbli, sikorek.

W ten sposób narodził się po-
mysł zbudowania ciągu pięciu
konstrukcji w kształcie gołębnika
na słupie oraz umieszczonych
przy nich tablic edukacyjnych.
W ten sposób ochronę ptaków
udałoby się pogodzić z edukacją
przyrodniczą. Pomysł chwycił
i właśnie w takiej formie został
zrealizowany w parkach Herberta
i Olszyna. „Ptasią ścieżkę” tworzy
ciąg pięciu wież przypominają-
cych kształtem tradycyjne gołęb-
niki umieszczonych na siedmio-
metrowych słupach. Każda mie-
ści 18 komór lęgowych o wymia-
rach wnętrza i otworów „wejścio-
wych” odpowiadających wymaga-
niom różnych ptaków – sześć ko-
mór w każdej wierzy przypadło
jerzykom, tyleż samo wróblom
i sikorkom oraz szpakom.

Każda z tablic edukacyjnych
w formie ilustrowanej notki

przedstawia inny gatunek poten-
cjalnych lokatorów: sikorę bogat-
kę i modraszkę, wróbla domowe-
go i mazurka, szpaka oraz jerzy-
ka.

Gdy ścieżka została ukończona,
pozostało tylko pytanie, czy rze-
czywiście znajdą się chętni, by
w nowych mieszkaniach zamiesz-
kać. Znaleźli się. W 16 komorach
lęgowych odbyły się lęgi stosun-
kowo niewybrednych pod wzglę-

dem „mieszkaniowym” szpaków,
w pięciu komorach gniazdowały
wróble, w czterech zaczęły budo-
wać gniazda jerzyki, a w jednej si-
korki. Zwłaszcza tak szybka ak-
ceptacja nowego miejsca przez

nieufne i niechętnie zmieniające
miejsca lęgowe jerzyki cieszy.
Warto podczas spacerów bielań-
ską ścieżkę odwiedzić, podpatrzeć
ptaki, warto też na własną rękę
tam gdzie się da urządzać „bez-

domnym” ptakom miejsca lęgo-
we. Niedobór takich miejsc rów-
nież na Bielanach jest tak duży,
że prawie na pewno szybko znaj-
dą się na nie chętni.

(wk)

Ptasia ścieżka

Nietypowy spacer po Bielanach
� Miała być jedna duża wieża dla jerzyków, powstało pięć mniejszych w parkach
Herberta i Olszyna.

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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.

Ptasią ścieżkę
tworzy ciąg pięciu wież
przypominających
kształtem tradycyjne
gołębniki umieszczonych
na siedmiometrowych
słupach.
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SAM Bielański przy Kasprowi-
cza 45 istnieje w tym samym miej-
scu od ponad półwiecza. Otwarty
został w 1964 roku i był pierwszym
wielkopowierzchniowym samoob-
sługowym sklepem na Bielanach.
Należał jak znakomita większość
peerelowskich sklepów samoob-
sługowych do spożywczego mono-
polisty, czyli spółdzielni „Społem”.
W tamtych czasach takie sklepy to
była nowość. Poza tym w czasie
największych braków rynkowych

SAM-y i tak były zaopatrywane le-
piej niż inne sklepy. A bielański
był obok Megasamu Żoliborskie-
go najbardziej flagową placówką
„Społem” na Bielanach, więc jak
coś „mieli rzucić”, to była duża
szansa, że właśnie do nas.

Przetrwali kryzys
W czasach swojej największej

świetności „Społem” miało
na Bielanach kilkadziesiąt skle-
pów – centralnych i osiedlowych.

Wydawało się, że zmiana ustrojo-
wa wykończy spółdzielcze sklepy
i zastąpią je prywatne. Ale nie.
Spółdzielnia przetrwała najwięk-
szy kryzys. Zlikwidowała sporo
placówek, ale funkcjonuje do dziś
– w nowym wydaniu i ostatnimi
czasy rośnie nawet w siłę. Ma dziś
jedenaście placówek na Biela-
nach, w tym dwie piekarnie.
Oczkiem w głowie spółdzielni są
zwłaszcza Megasam Żoliborski
na Broniewskiego, dom handlowy

Agora na ulicy Przy Agorze, sklep
„Radek” przy Żeromskiego
(gdzie w epoce PRL-u działał bar
o tej samej nazwie i nie najlepszej
reputacji) oraz właśnie SAM Bie-
lański przy Kasprowicza.

Można odpocząć
od natrętnych sprzedawców

SAM walczyć o klienta powi-
nien, bo dziś nie wystarczy posta-
wić na półkach coś więcej niż su-
szone śliwki, żeby klientela waliła
drzwiami i oknami. Tymczasem
sądząc z relacji kupujących
w SAM-ie czytelników z tą walką
najlepiej nie wychodzi. Sklep
urządzony jest w ten sposób, że
prócz części samoobsługowej są
stoiska tradycyjne sklepowe z se-
rami, rybami, garmażerią, wędli-
nami, alkoholem. Pomysł dobry
i sprawdza się nie tylko w innych
sklepach sieci, ale nawet w nie-
których dużych supermarketach.
Tyle, że ktoś kto ma akurat ocho-
tę kupić i ser, i salami, i kawałek
łososia, i dajmy na to pół litra
Wyborowej i paszteciki, a oprócz
tego coś tam jeszcze włoży do ko-
szyka, musi stać w sześciu kolej-
kach. I wszystko byłoby w porząd-
ku, gdyby nie fakt, że czasem
zwrócić na siebie uwagę pań eks-
pedientek nie jest wcale łatwo.

Może „Społem” wpadło na po-
mysł, by na Starych Bielanach
urządzić taki skansen handlu
w peerelowskim stylu, gdzie
klient odpocznie od natrętnych
sprzedawców, którzy chcą mu
wcisnąć to, czego w ogóle nie po-
trzebuje i będzie dla odmiany
musiał prosić, żeby sprzedano mu
cokolwiek? Jeśli tak, to pomysł

bardzo mi się podoba. Będę wier-
nym klientem, tylko trzeba tę pio-
nierską placówkę jakoś rozrekla-
mować, do czego niniejszym do-
kładam skromne trzy grosze.

(wk)

Relikt dla sentymentalnych?

SAM Bielański skończył 52 lata
� Sklep z tradycjami czy relikt handlu uspołecznionego?

Może „Społem”
wpadło na pomysł, by
na Starych Bielanach
urządzić taki skansen
handlu w peerelowskim
stylu, gdzie klient
odpocznie od natrętnych
sprzedawców, którzy
chcą mu wcisnąć to,
czego w ogóle nie
potrzebuje i będzie dla
odmiany musiał prosić,
żeby sprzedano mu
cokolwiek? Jeśli tak, to
pomysł bardzo mi się
podoba.
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Coraz więcej wiadomo, czego
możemy spodziewać się w Galerii
Młociny, której huczne otwarcie za-
planowano na koniec 2018 r. Pisali-
śmy już, że zimą na dachu obiektu
znajdzie się lodowisko, latem zaś
działać będzie strefa rekreacyjna.
Powstanie też kino – pierwsze
z prawdziwego zdarzenia na Biela-
nach, wytęsknione przez mieszkań-
ców i to od razu 3D. Teraz inwestor
ujawnia plany dotyczące strefy ga-
stronomicznej. Będzie ona miała
wyjście na zielony dach kompleksu,
blisko tysiąc miejsc do siedzenia
w środku i na zewnątrz oraz widok
na Las Młociński.

Posiłek z widokiem
na Młociny

– Food court będzie jedną
z najważniejszych atrakcji Galerii
Młociny. Już podpisaliśmy umo-
wy z pierwszymi najemcami strefy
gastronomicznej, a to dopiero po-
czątek – mówi Michał Maszta-
kowski, dyrektor ds. rozwoju i wy-
najmu Master Management Gro-
up. – Strefa podzielona zostanie
na kilka różnych sektorów m.in.
rodzinny, z placem zabaw, mło-
dzieżowy z elementami multime-
dialnymi, szybkiej obsługi, a także
strefę slow food dla tych, którzy
chcą spożyć posiłek w spokojnej
atmosferze, z dala od zgiełku –
mówi architekt Marcin Gonci-

kowski. Kupujący będą mieli mo-
żliwość zjedzenia posiłku na świe-
żym powietrzu, w otoczeniu ziele-
ni, oglądając panoramę Młocin.

Klienci powstającego komplek-
su będą mogli zjeść w KFC, spró-
bować tradycyjnych dań kuchni
polskiej z elementami śródziem-
nomorskimi w Express Kuchnia
Marché, czy poznać kuchnię opar-
tą na koncepcie wegańskim i we-
getariańskim w Lifemotiv. Nie za-
braknie sieciówek: amerykańskich

Burger King i Subway, greckiej
Olimp i Pizza Hut Express. Bar-
dziej egzotyczne smaki zaoferują:
tajska ZenThai, Sevi Kebab
i meksykańska Companeros, bę-
dzie też można układać własne
kompozycje w Saladki.

Coraz więcej wiadomo także
o sklepach, które znajdą się w gale-
rii. Ofertę modową utworzą m.in.
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius i Oysho, a ta-
kże C&A, Van Graaf oraz H&M.
Biżuterię i dodatki będzie można
kupić w sklepach Apart, Bijou Bri-
gitte, Yes, Swatch, Briju i Zibi,
a wnętrze wyposażyć w Zara Home
i Mensa Home. Będzie można po-
ćwiczyć w Calypso Fitness Club, za-
opatrzyć się w sprzęt i stroje spor-
towe w GO Sport i Martes Sport,
będzie też sklep Smyk, a kierowcy
będą mogli skorzystać z ponad 2
tys. miejsc parkingowych.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Co zjemy w Galerii Młociny?
� Galeria Młociny, której budowa rozpoczęła się we wrześniu, lawinowo podpisuje umowy z kolejnymi najemcami.

Inwestor
ujawnia plany dotyczące
strefy gastronomicznej.
Będzie ona miała wyjście
na zielony dach
kompleksu, blisko tysiąc
miejsc do siedzenia
w środku i na zewnątrz
oraz widok na Las
Młociński.

źródło:m
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…tak samo jak nie dziwią oso-
by dojeżdżające rowerem do sta-

cji metra. Przy ładnej pogodzie
w porannym szczycie na Młociny

docierają nie tylko tramwaje, au-
tobusy i samochody, ale też nie-
pozorne jednoślady, wypełniają-
ce 40-miejscowy parking. Można
do niego dotrzeć – w całości
po osobnych drogach – w 5–10
min z nowych osiedli przy Nocz-
nickiego czy też w 15 min z Tar-
chomina, więc czas dojazdu jest
porównywalny z komunikacją
miejską.

Aby zachęcić do korzystania
z rowerów kolejne osoby, Za-
rząd Transportu Miejskiego
przeniósł parking w lepsze miej-
sce i powiększył go. Obok przy-
stanków autobusowych, przy sa-
mej drodze rowerowej widać
już 40 nowych stojaków. Parking
jest w całości zadaszony i wypo-
sażony w samoobsługową stację
napraw.

(dg)

Nowy P+R dla rowerów
� Stereotyp roweru jako pojazdu, którym nie da się
jeździć zimą, powoli znika. Nowe stojaki w listopadzie
nie powinny już dziwić…



W niedzielę 18 grudnia mię-
dzy 14:00 i 19:30 w urzędzie dziel-
nicy odbędzie się Bielańska
Gwiazdka – świąteczna impreza,
podczas której każdy znajdzie coś
dla siebie. Program nawiązuje
do polskich tradycji Świąt Bożego
Narodzenia, choć nie tylko.
Na początek odbędzie się gra
miejska „Akademia Elfów Świę-
tego Mikołaja”. Zadaniem
uczestników będzie przejście sze-
ściu punktów rozmieszczonych
na terenie Bielan oraz rozwiąza-
nie zadań związanych z bożonaro-

dzeniowymi tradycjami. Na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne nagro-
dy. Na grę miejską będą obowią-
zywać wcześniejsze zapisy na stro-
nie internetowej urzędu.

Warsztaty etnograficzne
W foyer będą się odbywać

warsztaty wytwarzania ozdób
świątecznych prowadzone m.in.
przez twórczynie ludowe z Podla-
sia. O 14:30 w sali widowiskowej
ratusza rozpocznie się spotkanie
z pracownikami Państwowego
Muzeum Etnograficznego, którzy

opowiedzą o tradycjach bożona-
rodzeniowych z różnych regionów
Polski i świata. Przez cały dzień
zespół Pauli Kinaszewskiej i Pa-
trycji Kuczyńskiej poprowadzi gry
i zabawy ruchowe dla najmłod-
szych wywodzące się z dawnych
tradycji gwiazdkowych.

Za część artystyczną odpowia-
dać będzie teatr „Słuchaj
Uchem” Kai i Janusza Prusinow-
skich, który zaprezentuje przed-
stawienie kolędnicze „Herody”.
To także element tradycji – weso-
łe recytacje parateatralne na te-

mat narodzin Chrystusa były czę-
ścią ludowej obrzędowości już
w średniowieczu. Wersja, która
zaprezentowana zostanie na Bie-
lanach, weszła do repertuaru

„Słuchaj Uchem” na początku
lat 90. podczas kolędniczych wę-
drówek przez wsie Lubelszczyzny.

Koncert kolęd i niezwykłe
pocztówki

O 18:00 odbędzie się również
specjalny koncert kolęd i pieśni

adwentowych w wykonaniu ze-
społu Janusz Prusinowski Kom-
pania, który od przeszło 20 lat gra
muzykę ludową. Można więc spo-
dziewać się zarówno kolęd zna-
nych i popularnych, jak i tych
mniej znanych, zebranych we
wsiach od ludowych śpiewaków.
Po koncercie odbędzie się wspól-
ne kolędowanie.

Ze świętami związana jest także
wystawa, którą już od 2 grudnia
można oglądać w foyer urzędu
dzielnicy. Można tu zobaczyć bożo-
narodzeniowe pocztówki z począt-
ku ubiegłego stulecia ukazujące
najróżniejsze świąteczne zwyczaje –
ścinanie i ubieranie choinki, łama-

nie się opłatkiem, wieczerzę wigilij-
ną. Natomiast zdjęcia gwiazd ko-
lędniczych przypomną zapomniany
świąteczny atrybut – osadzone
na stelażu gwiazdy, z którymi daw-
niej od domu do domu chodzili ko-
lędnicy. Niektóre były proste, inne
to prawdziwe arcydzieła sztuki lu-
dowej. Wystawę można oglądać
przez cały grudzień.

(wk)
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Gwiazdkowe atrakcje na Bielanach
� Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Na Bielanach szykuje się sporo gwiazdkowych atrakcji…

Kamil K. i Adrian W. dotkli-
wie pobili i okradli dwóch mę-
żczyzn, spacerujących wieczo-
rem ulicą Kolumbijską. Nasto-
latkowie mieli jednak sporego
pecha – podczas ucieczki wpadli
prosto na policyjny patrol.

Młodzi ludzie usłyszeli już za-
rzuty za rozbój i usiłowanie roz-
boju. Grozi im kara do 12 lat
pozbawienia wolności. Sąd za-
stosował wobec mężczyzn trzy-
miesięczny areszt.

Red

Nastoletni bandyci
pobili przechodniów
� Dwóch osiemnastolatków napadło na pieszych,
idących ul. Kolumbijską.

źródło:policja

W niedzielę
18 grudnia między 14:00
i 19:30 w urzędzie
dzielnicy odbędzie się
Bielańska Gwiazdka –
świąteczna impreza,
podczas której każdy
znajdzie coś dla siebie.
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29 listopada wieczorem ekopa-
trol straży miejskiej został wezwa-
ny do jednego z bloków na Pia-
skach, gdzie oczekiwała na nich

zmarznięta papuga. Po 22:00
mieszkańcy ul. Kochanowskiego
zauważyli na balkonie obcą papu-
gę. Z początku uznali, że ptak po-

mylił piętra i wkrótce odleci, ale
wreszcie postanowili interwenio-
wać. Aleksandretta pozwoliła za-
brać się do mieszkania, gdzie ocze-
kiwała na przyjazd strażników.

– Ptak wyleciał z jakiegoś pobli-
skiego mieszkania – mówi st. insp.
Rafał Pniewski z ekopatrolu stra-
ży miejskiej. – Nie jest przyzwy-
czajony do niskich temperatur, bo
naturalnie występuje w ciepłym
klimacie. Był bardzo przemarznię-
ty, dlatego dał się łatwo złapać. To
uratowało mu życie.

Popularne wśród hodowców
aleksandretty występują w naturze
w Indiach oraz kilku krajach afry-
kańskich. Papuga miała na nodze
obrączkę z nazwą hodowli, ale nie
udało jeszcze odnaleźć się jej wła-
ściciela. Trafiła do Ptasiego Azylu
w ZOO na Pradze.

(dg)

Kto zgubił papugę?
� Mieszkańcy bloku przy Kochanowskiego znaleźli
na balkonie przemarzniętą aleksandrettę.

źródło:straż
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NIERUCHOMOŚCI

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

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

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·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
·NAPRAWA OKIEN PCV 666-977-376
# REGULACJA SKRZYDEŁ # WYMIANA
USZCZELEK # WYMIANA SZYBY # NAPRAWA
OKUĆ OKIENNYCH # WYMIANA KLAMEK
# MONTAŻ DODATKOWYCH AKCESORIÓW
WWW. NAPRAWAOKIEN-24.PL

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

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

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

·Fundusz udzieli POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZUS,
US, chwilówek, komornika. Indywidualne
podejście. Dyskrecja. Szybka wypłata.
735-998-190

·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

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

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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ZDROWIE I URODA
·HILLMED – BIOGRAFICZNA 1/45
KOSMETYKA PROFESJONALNA, LASERY
NOWEJ GENERACJI, MEDYCYNA
ESTETYCZNA – MODELOWANIE UST,
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, DEPILACJA
LASEROWA USG RADIOLOG DR. EWA
DYBIEC TEL. 515-66-01-66
WWW.HILLMED.PL
·Łóżko rehabilitacyjne elektryczne, sterowane
pilotem, 4 segmenty, dobry stan, Warszawa
Bielany, tel. 692-935-352

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 sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH ARKADIA. Praca
w godzinach porannych (6:30-9:30). Tel.
797-339-914

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

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

RÓŻNE
·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 BIBELOTY
ODZNAKI ODZNACZENIA SZABLE BAGNETY
MUNDURY RYNGRAFY ORZEŁKI ZA GOTÓWKĘ
TEL. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

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

Praw do po dob nie ka żde mu pa -
sa że ro wi war szaw skich au to bu sów
choć raz w ży ciu przy tra fi ło się by -
cie „wy wie zio nym” za da le ko, bo
kie row ca – z po wo du awa rii lub
roz tar gnie nia – nie za trzy mał się
na przy stan ku na żą da nie. Za nim
na sta ła era au to bu sów na szpi ko -
wa nych elek tro ni ką, po pro stu
pod cho dzi li śmy do ka bi ny kie row -
cy i wo ła li śmy „Pa nie kie row co,
po pro szę na żą da nie!” a ski nie nie
gło wy by ło ja snym i oczy wi stym
sy gna łem, że au to bus za trzy ma się
na na szym przy stan ku.

Dziś na wet w ko mu ni ka cji
miej skiej rzą dzi tech no lo gia, czę -
sto spra wia ją ca pro ble my. W sta -

rych Jel czach nie mal wszyst kie
po rę cze są uzbro jo ne w nie dzia ła -
ją ce przy ci ski z na pi sem „stop”,
zaś w now szych So la ri sach zda -
rza ją się awa rie. Ani na ci śnię cie
przy ci sku, ani wy świe tle nie się
ko mu ni ka tu „stop” na wi szą cym
pod su fi tem ekra nie nie ozna cza -
ją, że spra wa jest za ła twio na.

Naj śmiesz niej sze „wy wie zie -
nie”, z ja kim się spo tka łem, mia ło
miej sce mo że dzie sięć lat te mu
na No wym Świe cie. Kie row ca nie
za re ago wał na „żą da nie” star sze -
go pa na, któ ry za czął wo łać „Pa -
nie, gdzie mnie pan wie ziesz?
Do Do mu Par tii, do ko mu -
chów?!”. Do bar dziej spek ta ku -

lar nych po rwań do cho dzi na przy -
kład wte dy, gdy 509 nie za trzy ma
się „na żą da nie” na Śli wi cach
i wy wie zie pa sa że ra aż na ron do
Sta rzyń skie go. Jed nak na wet wte -
dy, gdy na stęp ny przy sta nek znaj -
du je się 300–400 me trów za ob ra -
nym na cel, do cho dzi do ner wo -
wych sy tu acji, wy zwisk i kłót ni.
Nie za wsze są one wi ną kie row cy.

– Po praw ne dzia ła nie przy ci -
sków „stop” jest spraw dza ne
przez na szych pra cow ni ków pod -
czas ka żdej kon tro li – mó wi Mag -
da le na Po toc ka, rzecz nicz ka Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go.
– W przy pad ku stwier dze nia nie -
pra wi dło wo ści na prze woź ni ka na -

kła da ne są ka ry fi nan so we. Nie -
ste ty w osta tecz nym roz ra chun ku
nie pro wa dzi my aż tak szcze gó ło -
wych sta ty styk, aby wy od ręb nić
nie pra wi dło wo ści zwią za ne tyl ko
z przy ci ska mi „stop”. Wszyst kie
tra fia ją do ka te go rii „nie pra wi dło -
wo ści w po jaz dach”. Po dob nie
funk cjo nu je to w przy pad ku skarg.
Te go ty pu pro blem jest kla sy fi ko -
wa ny ja ko „skar ga na za cho wa nie
pro wa dzą ce go po jazd”.

ZTM za chę ca do pi sa nia skarg
na na stro nie in ter ne to wej se cu -
re.ztm.waw.pl/? c=115&l=1, ze
wzglę dów for mal nych za wie ra ją -
cych peł ne imię i na zwi sko oraz
ad res. Je śli uda się zi den ty fi ko -
wać kon kret ny au to bus i wy kryć
przy czy nę „wy wie zie nia”, na prze -
woź ni ka na ło żo na zo sta nie ka ra
za za cho wa nie kie row cy lub awa -
rię po jaz du.

Do mi nik Ga dom ski

Panie kierowco, przycisk STOP nie działa!
� Przystanki na żądanie powinny przyspieszać przejazd autobusu, ale
wywołują karczemne awantury.

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

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
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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
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Po czą tek li sto pa da, skrzy żo wa -
nie Po wstań ców Ślą skich z Wro -
cław ską. Kie ru ją cy al fą ro meo za -
trzy mu je się na czer wo nym świe -
tle, wku rzo ny wy sia da z sa mo cho -
du i pod bie ga do sto ją ce go
przed nim mer ce de sa. Pię ścią wy -
bi ja szy bę. W środ ku uszko dzo ne -
go po jaz du sie dzi nie peł no spraw -
ny, któ ry – we dług na past ni ka –
„sam się o to pro sił, bo je chał

zbyt wol no”. Burz li wa wy mia na

zdań koń czy się przy jaz dem po li -
cji i ka ret ki po go to wia.

To za le d wie jed na z se tek nie -
przy jem nych sy tu acji dro go wych,
o ja kich co mie siąc in for mo wa ni
są sto łecz ni po li cjan ci. O ilu nie
sły sze li? Agre sja wśród kie row -
ców ro śnie, a wzma ga ją ją kor ki,
po śpiech, brak cier pli wo ści i em -
pa tii.

– Zda ją ta cy na praw ko w Ło -
mży, gdzie eg za min koń czy z suk -
ce sem prak tycz nie ka żdy kie row -
ca, a po tem ru sza ją do sto li cy.

A tu kil ka pa sów, dzie siąt ki tram -
wa jów, świa tła na ron dzie, stan -
dar do wy wy pa dek na S8. I wszę -
dzie li czy się pręd kość, ka żdy się
spie szy – mó wi kie row ca pas sa ta
z kil ku let nim do świad cze niem.

Wi dzisz? Re aguj!
Ak cję „Stop agre sji dro go wej”

Ko men da Sto łecz na Po li cji pro -
wa dzi od dwóch lat, za chę ca jąc
war sza wia ków do prze sy ła nia na -
grań, na któ rych za re je stro wa no
nie od po wied nie za cho wa nia
na dro dze. W tym ro ku do koń ca
wrze śnia prze sła no im już po -
nad 2500 fil mów, w ze szłym ro -
ku 1745. Ka żdy jest do kład nie
spraw dza ny, co zwy kle koń czy się
we zwa niem kie row cy do ko mi sa -
ria tu i spra wą w są dzie. Jak in for -
mu je asp. szt. Ma riusz Mro zek,
rzecz nik pra so wy Ko men dan ta
Sto łecz ne go Po li cji, w 90% przy -
pad ków są to zwy kłe wy kro cze nia
dro go we ta kie jak np. nie sy gna li -
zo wa nie zmia ny pa su ru chu czy
nie wła ści we przej ście przez przej -
ście dla pie szych. Zda rza ją się
jed nak i bar dziej szo ku ją ce – jak
sa mo chód wy prze dza ją cy in ne au -
to po chod ni ku, któ rym spa ce ro -
wa ła mat ka z dziec kiem. – Fil my
na le ży wy sy łać na ad res sto pa gre -
sji dro go wej@ksp.po li cja.gov.pl.
Ma te ria ły mu szą za wie rać da tę,
go dzi nę i miej sce zda rze nia, do -
kład ne da ne po jaz du (nu mer re -
je stra cyj ny/mar ka) i da ne zgła sza -
ją ce go – za chę ca ją po li cjan ci.

(jt)

Furiat za kierownicą? Policja zachęca: nagraj agresora
� Dźwięk klaksonu jest w stolicy na porządku dziennym, podobnie jak i kamera rejestrująca pozostałych uczestników ruchu. Do Komendy
Stołecznej Policji, prowadzącej akcję „Stop agresji drogowej”, wpłynęło w tym roku ponad 2500 filmów, na których możemy podziwiać nie tylko
nie najlepsze umiejętności, ale wściekłość i złośliwość kierowców, poruszających się po warszawskich drogach.

Filmy
należy wysyłać na adres
stopagresjidrogowej@ksp
.policja.gov.pl. Materiały
muszą zawierać datę,
godzinę i miejsce
zdarzenia, dokładne
dane pojazdu (numer
rejestracyjny/marka)
i dane zgłaszającego –
zachęcają policjanci.

Agre sja wśród kie row ców ro śnie, a wzma ga ją ją kor ki, po śpiech, brak cier pli wo ści i em pa tii.

Ogól no do stęp ne lo do wi ska
na Sta dio nie Na ro do wym,
przed Pa ła cem Kul tu ry i na te re -
nach spor to wych w wie lu dziel ni -
cach to już sta ły ele ment zi mo we -
go kra jo bra zu War sza wy. Na Bie -
la nach śli zgaw ki się nie przy ję ły.
W la tach 2007–2010 lo do wi sko
dzia ła ło na te re nie pod sta wów ki
przy Bro niew skie go, w ubie głym
ro ku – przy Że rom skie go. Wieść
o bez płat nej śli zgaw ce zo sta ła bar -
dzo cie pło przy ję ta przez na szych
czy tel ni ków, ale osta tecz nie oka -
za ło się, że sza łu nie by ło. Urząd
dziel ni cy uznał, że tej zi my za osz -
czę dzi pie nią dze po dat ni ków.

– Zi my są ostat nio cie płe, a im
wy ższa tem pe ra tu ra, tym utrzy -
ma nie śli gaw ki jest dro ższe – mó -
wi Grze gorz Pie tru czuk, wi ce bur -
mistrz Bie lan. – Na sze lo do wi sko
to dość sta ry, dro gi w utrzy ma niu

w mo del. W przy szło ści chce my je
wy mie nić na now sze, tań sze
w eks plo ata cji i wy po sa żo ne w na -
miot. Na ra zie za pra sza my na wy -
da rze nia spor to we pod ba lo nem
w par ku Ol szy na.

Ha la pneu ma tycz na na bo isku
Sy ren ki to pierw szy te go ty pu
obiekt na Bie la nach. Za da szo ne
bo isko ma wy mia ry 56×29 me -

trów, a ba lon jest wy po sa żo ny
w oświe tle nie i sys tem grzew czy.
Od po cząt ku li sto pa da z ha li ko -
rzy sta ją klu by spor to we i szko ły,
a ta kże oso by pry wat ne, któ re
pła cą po nad 200 zł za go dzi nę ko -
rzy sta nia. Mi mo to ba lon cie szy
się w swo im pierw szym se zo nie
bar dzo du żą po pu lar no ścią.

(dg)

Bielany bez lodowiska
� W tym sezonie nie będzie lodowiska naprzeciwko bielańskiego ratusza.
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