
Przeciskając się pomiędzy za-
stawiającymi chodniki samocho-
dami łatwo pokonać ulicę Schro-
egera nie zwracając uwagi na jej
zabudowę. Większość stojących
tu domów to zabytki modernizmu
lat 30., projektowane przez zna-
nych w ówczesnej Warszawie ar-
chitektów Borysa Zinserlinga
i Stanisława Marzyńskiego.
Oprócz tego jeden okaz socreali-
zmu i jeden dom w stylu neokla-
sycystycznym oraz biblioteka me-
dyczna. Okolica świetnie położo-
na: z dobrą komunikacją, z dojaz-
dem autobusem i w zasięgu spa-
ceru od stacji metra. Budynki
z lat 30., socrealistyczna kamieni-

ca z lat 50. i pl. Konfederacji two-
rzą spójną całość i zabytkową
przestrzeń, której mogą pozaz-
drościć Bielanom wszystkie dziel-
nice, może poza Żoliborzem
i Mokotowem.

Duma Bielan czy parking?
Wytyczona wkrótce po I wojnie

światowej ulica jest główną osią
Starych Bielan, ale swoje dawne
znaczenie odzyskuje bardzo po-
woli. Nieliczne kawiarnie i niety-
powe sklepy co prawda przyciąga-
ją mieszkańców, ale połamane
chodniki, krzywy asfalt, betonowe
latarnie i wszechobecne auta od-
bierają cały klimat. Pisaliśmy

o tym wielokrotnie i – ku nasze-
mu zaskoczeniu – opinie czytelni-
ków były bardzo różne:

– Może lepiej niech nic nie robią,
bo znikną kolejne miejsca do par-
kowania. – Za co się dzielnica nie
weźmie, tam pojawiają się zakazy
parkowania. Dajmy żyć ludziom.

– Niektórzy najchętniej to by
do mieszkania samochodem wje-
chali, a każdą możliwą przestrzeń
zamienili w parkingi. Tych ulic nie
projektowano z myślą o tak wiel-
kiej liczbie samochodów.

Co się zmieni?
Dzięki staraniom zarządu

dzielnicy Rada Warszawy wresz-

cie znalazła pieniądze na remont
fragmentu Schroegera. Przebudo-
wa czeka odcinek od al. Zjedno-
czenia do Przybyszewskiego,
na którym znajduje się najwięcej
odwiedzanych przez mieszkańców
miejsc. Wraz z pl. Konfederacji
i Płatniczą fragment ulicy stworzy
reprezentacyjną przestrzeń Bie-

lan. Ze względu na ogromne
koszty bruku i znaczenie komuni-
kacyjne Schroegera nie będzie to
deptak – „druga Płatnicza” – ale

miejska ulica o lekko podwyższo-
nym standardzie, zachowująca
dawny klimat Starych Bielan.

Nawierzchnia pozostanie asfal-
towa, choć przejdzie oczywiście fre-
zowanie. Chodniki prawdopodob-
nie zostaną wykonane z klasycz-
nych betonowych płyt 50×50 cm,
zaś latarnie będą elektryczne, styli-
zowane na zabytkowe. Powstaną
także zatoki postojowe dla samo-
chodów oraz poprawiony zostanie
stan zieleni. Wszystkie prace będą
prowadzone według wytycznych
konserwatora zabytków.

– Obecnie trwają przygotowa-
nia do przetargu na projekt i pra-
ce budowlane, który zostanie
ogłoszony na przełomie kwietnia
i maja – mówi Małgorzata Kink,
rzeczniczka bielańskiego ratusza.
– Szczegóły powinniśmy poznać
w wakacje, gdy przetarg zostanie
rozstrzygnięty. Prace są przewi-
dziane na lata 2017–2018.

Za remont odcinka od al. Zjed-
noczenia do Przybyszewskiego za-
płacimy 1,6 mln zł.

(dg)

Powróci dawny klimat Starych Bielan
� Koniec z krzywymi chodnikami i dziurawą jezdnią na Schroegera. Zabytkowa ulica znów będzie dumą Bielan.
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Dzięki
staraniom zarządu
dzielnicy Rada Warszawy
wreszcie znalazła
pieniądze na remont
fragmentu Schroegera.
Przebudowa czeka
odcinek od al.
Zjednoczenia
do Przybyszewskiego,
na którym znajduje się
najwięcej odwiedzanych
przez mieszkańców miejsc.



W połowie lutego Lidl wycofał
wniosek o pozwolenie na budowę
jednej z potencjalnie najwięk-

szych swoich placówek w Euro-
pie. Sklep na Młocinach miał
mieć ponad 2 tysiące metrów

kwadratowych powierzchni, a to-
warzyszyć miał mu parking na 150
samochodów. Lokalna społecz-

ność pomysł mocno oprotestowa-
ła. Także władze dzielnicy były
dalekie od entuzjazmu.

– Przepychanka z inwestorem
trwała przez kilka lat. Cały czas
konsekwentnie odmawialiśmy wy-
dania pozwolenia na budowę –
mówi wiceburmistrz Bielan Grze-
gorz Pietruczuk. Dlaczego inwe-
stor wciąż słyszał „nie”? Jak tłu-
maczy przedstawiciel dzielnicy,
były ku temu trzy powody.
Po pierwsze, tego typu inwestycja
wiązałaby się z wycinką drzew,
czego zarówno władze, jak i spora

część mieszkańców, chciały unik-
nąć. Po drugie, uliczki w tym rejo-
nie są wąskie i zasadniczo służą
jako drogi dojazdowe do dominu-
jących tu domków jednorodzin-
nych. Budowa wielkopowierzch-
niowej placówki handlowej wy-
maga zgoła innych warunków ko-
munikacyjnych. Trzecia kwestia to
chęć uniknięcia zagęszczania za-
budowy w bezpośrednim sąsiedz-
twie Lasu Młociny.

Co w zamian?
Nieco dalej, w rejonie ulicy Papi-

rusów, ma powstać Centrum Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej. Aktual-
nie sprawa jest na etapie wydawa-
nia pozwoleń, a inwestycja ma być
gotowa w ciągu najbliższych dwóch
lat. Ambicją władz dzielnicy jest
promowanie tutejszych komplek-

sów leśnych i parkowych w podob-
ny sposób, jak robi to placówka
przy ulicy Rydzowej, propagująca
wiedzę o Lesie Kabackim.

– Koncepcja budowy supermar-
ketu zupełnie nie współgrała z na-
szymi planami wobec tego miejsca.
Postawiliśmy na rekreację i wypo-
czynek oraz zachowanie i propago-
wanie przyrodniczych walorów
okolicy. Tego będziemy się trzymać
– deklaruje Pietruczuk.

AS

Nowy pomysł dla Młocin

Lidl-gigant wypada z gry
� W rejonie ulic Pułkowej i Farysa miał powstać największy Lidl w Europie. Sporej części mieszkańców willowego
osiedla pomysł się nie spodobał. Ostatecznie supermarketu nie będzie. Są inne plany dla okolicy.
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Przepychanka
z inwestorem trwała przez
kilka lat. Cały czas
konsekwentnie
odmawialiśmy wydania
pozwolenia na budowę –
mówi wiceburmistrz
Bielan Grzegorz
Pietruczuk.

W Parku Młocińskim powstanie Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej

Sklep na Młocinach miał mieć ponad 2 tysiące metrów
kwadratowych powierzchni
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108 mln zł kosztować będzie budowa i wyposażenie nowego budynku
Szpitala Bielańskiego o pow. ok. 9300 m2 dla potrzeb m.in. nowoczesne-
go bloku operacyjnego, sali pooperacyjnej, oddziału intensywnej terapii,
zakładu rehabilitacji z oddziałem łóżkowym, laboratorium oraz adapta-
cję zwolnionych pomieszczeń w starym budynku (pow. ok. 3200 m2 w pa-
wilonach C, D, E).

– To bardzo ważna inwestycja dla naszej dzielnicy. Znaczna część ist-
niejącego budynku szpitala została już wyremontowana w poprzednich
latach. Teraz dzięki kolejnemu, olbrzymiemu zastrzykowi pieniędzy
możliwe będzie jego rozbudowanie i unowocześnienie – mówi Tomasz
Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany.

Rozbudowa planowana jest na lata 2018–2021.
(red)

Zastrzyk pieniędzy dla szpitala
� Rada miasta podjęła decyzję o przyznaniu 108 mln zł
na modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego.

„Kameralny budynek położony
w spokojnej okolicy w sąsiedztwie
Lasu Bielańskiego (300 m), usy-
tuowany na bardzo dobrze sko-
munikowanym terenie: 900 m
od stacji metra Młociny, tramwaj,
autobus, w niedalekiej odległości

od trasy mostu Północnego” – tak
opisuje lokalizację swojego nowe-
go budynku Spółdzielnia Budow-
lano-Mieszkaniowa „Merkury”.
Z perspektywy obecnych miesz-
kańców Wrzeciona lokalizację
można najkrócej opisać słowami:
tuż obok Okrąglaka.

– To nie jest dobre miejsce dla
tak wysokiego budynku – krytyku-
je radna Anna Czarnecka, pry-
watnie mieszkanka Wrzeciona. –
Mieszkania w blokach z lat 60.

i 70. są małe, niejednokrotnie
z ciemną kuchnią. Ten budynek
zdecydowanie pogorszy komfort
życia obecnych mieszkańców.
Ogromnym problemem naszego
osiedla jest też brak parkingów.

Ludziom potrzebna jest prze-
strzeń do życia.

– Projektując budynek pracow-
nia architektoniczna ARE Stia-
sny&Wacławek nawiązała do for-
my Okrąglaka, który jest ciekawy
pod względem formy – odpowia-
da krótko Michał Wojciechowski,
dyrektor zakładu inwestycji SBM
„Merkury”.

W bloku znajdą się 33 mieszka-
nia o powierzchni 25–87 m2, garaż
podziemny i dwa lokale użytko-
we. Na terenie działki będzie też
siedem miejsc parkingowych. Bu-
dowa powinna zakończyć się je-
sienią przyszłego roku.

(dg)

Nowy blok tuż obok Okrąglaka
� Przytłacza zabytek czy nawiązuje do niego? Niszczy osiedle czy je wzbogaca?
Ruszyła budowa kolejnego bloku przy Doryckiej.

źródło:m
ateriały

inw
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– Ta płyta jest relacją z podróży,
dlatego nadaje się do słuchania
w samochodzie. Przy okazji zdradza
mój wiek, bo podróż trwa już jakiś
czas i świat za szybą wygląda inaczej
niż kiedyś. Mimo słabnącego wzro-
ku łudzę się, że teraz widzę więcej,
dlatego dajcie znać, co o tym myśli-
cie, bo przecież patrzymy na to sa-
mo – mówi Piotr Bukartyk.

Artysta jest obecny na polskiej
scenie muzycznej od ponad 30 lat.
Jego twórczość jest opowieścią
o codziennym życiu, prozaicznych
sytuacjach, które nas spotykają, ale
i też trochę o miłości. Wszystkie

historie oprawione są niebanalnym
tekstem oraz wspaniałym aranżem
muzycznym, nad którym czuwał
Krzysztof Kawałko. Dzięki temu
każdy koncert jest niesamowitą
podróżą w świat muzyki. Od wielu
lat, twórczość Piotra można rów-
nież spotkać co piątek w porannej
addycji Wojciecha Manna w „Trój-
ce” – śpiewa napisane dzień wcze-
śniej piosenki-felietony, które nie-
wątpliwie stanowią inspirację dla
nowego materiału.

– Ułożenie piosenki zajmuje mi
zwykle jedną noc. Jaka by nie wy-
szła – rano da się już ją zaśpie-

wać, co zresztą robię od lat korzy-
stając z gościny Wojciecha Manna
w radiowej „Trójce”. O większości
z nich zaraz potem zapominam,
ale mniej więcej jedna na dziesięć
zostaje ze mną na dłużej. No więc
ta płyta to sto wieczorów w ciągu
stu tygodni, bo piszę wyłącznie
w czwartki. Jaka jest? Chciałem,
żeby była dla mnie ważna. Żad-
nych kompromisów, silenia się
na dowcip czy merdania ogon-
kiem do tzw. masowego odbiorcy.
Uczciwa i bezwstydna – mówi.

Bilety 25 zł, przedsprzedaż
od 27.03.

Koncert Piotra Bukartyka, 9.04,
godz. 18.00, Bielański Ośrodek

Kultury, ul. Goldoniego 1.
(mk)

Koncert Piotra Bukartyka
� 9 kwietnia Bielański Ośrodek Kultury szykuje prawdziwą gratkę dla miłośników
niebanalnych tekstów i fanów Piotra Bukartyka. Jego „Kup sobie psa” przez długie
tygodnie okupował pierwsze miejsca listy przebojów radiowej „Trójki”.

źródło:P.B
ukartyk

Wszystko zaczęło się od Stanisła-
wa Piwońskiego. – Piekarnię w Ło-
miankach założył mój dziadek
w 1955 r. i do dziś powstaje tu pie-
czywo – mówi Małgorzata Piwońska.
– Od tamtej pory nie zmieniliśmy

sposobu produkcji i dalej wypiekamy
niczym 60 lat temu. Pieczywo robio-
ne jest ręcznie, wypiekane w cera-
micznym, przedwojennym piecu.
Łącznie z naszym są tylko dwa takie
w okolicy Warszawy – opowiada.

U Piwońskich nie używa się polep-
szaczy, spulchniaczy i konserwan-
tów. – Pieczywo jest pieczone na za-
kwasie powstającym przez kilkana-
ście godzin. Nie mamy maszyn, któ-
re porcjują wodę, mąkę i zaczyn
– nasze chleby przygotowywane są
ręcznie. Tym różnimy się od innych.

Piekarnia pozostaje w rękach
rodziny od samego początku.
– Tata nigdy nie sądził, by któraś
z jego córek – a są nas trzy!
– chciała zająć się piekarnią. Tym-
czasem moja siostra, która miesz-
kała swego czasu w Hiszpanii, za-
częła odwiedzać rodzinny biznes
ze swoim chłopakiem. Pedro, któ-

ry w Kraju Basków zdobył jako
szef restauracji gwiazdkę Micheli-
na, był tak zafascynowany piekar-
nią, że został w Łomiankach,
gdzie teraz zajmuje się tworze-
niem tradycyjnych hiszpańskich
wypieków…

Dziś pieczywo z Piekarni Pi-
woński (100% żytnie, pszenno-
żytnie, bułki, chałki, hiszpańskie
wypieki i wiele, wiele innych) mo-
żna znaleźć w sklepach w całej le-
wobrzeżnej Warszawie i okolicach
Łomianek. Do tego powstał
pierwszy sklep firmowy, ulokowa-
ny na Bielanach, przy Staffa 2,
obok metra Słodowiec.

– W grudniu 2015 otworzyliśmy
też sklep na Bazarku Marymont
tuż przy samym wyjściu z Metra
Marymont, a w grudniu zeszłego
roku kolejny sklep w Łomian-
kach, na Warszawskiej 95A – za-
prasza Małgorzata Piwońska.

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88

Sklepy firmowe:
Łomianki Warszawska 95A

Warszawa, Leopolda Staffa 2,
Warszawa, Bazarek Marymont
Facebook: Piekarnia Piwoński
www.tradycyjnapiekarnia.pl

Dziś prawdziwego chleba już nie ma? Oczywiście, że jest
� Choć konkurencja z maszynowo robionym pieczywem z mrożonego ciasta jest spora, tradycyjne, zdrowe pieczywo bez grama polepszaczy
to wciąż towar żywo poszukiwany. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. A taka piekarnia z tradycjami działa w Łomiankach od ponad pół wieku,
zaś pieczywo w niej wypiekane można kupić na Słodowcu i Marymoncie.



– Udało nam się pozyskać
na ten rok dodatkowe ponad 9,8
mln złotych, dzięki którym bę-
dziemy mogli m.in. wyremonto-

wać i doposażyć placówki oświa-
towe, unowocześnić place zabaw
a także przeprowadzić istotne re-
monty dróg. Część z tych inwesty-
cji jest wieloletnich, zatem będą
skutkować dodatkowymi fundu-
szami w następnych latach – mó-

wi burmistrz dzielnicy Bielany To-
masz Mencina.

Szkoły, przedszkola i boiska
1,5 mln złotych kosztować będzie

odnowa boiska na terenie ZS nr 51
przy ul. Staffa 3/5. Przy okazji zo-
stanie zagospodarowane otoczenie
szkoły. Podobną kwotę pochłonie
modernizacja budynku i boiska ZS
nr 35 przy ul. Żeromskiego. Tutaj
również powstaną nowe boiska –
do piłki ręcznej oraz wielofunkcyj-

ne do siatkówki i koszykówki.
Dzięki dodatkowym funduszom

będzie możliwe rozpoczęcie dru-
giego etapu prac w Zespole Szkół
Sportowych nr 50 przy ul. Linde-
go 20. Potrwają one dwa lata.
W tym czasie, za 4 mln zł, zostaną
m.in. przebudowane klatki schodo-
we, wymienione podłogi, ocieplony
budynek oraz wymieniony dach.

750 tys. złotych kosztować będą
gruntowne modernizacje dwóch
placów zabaw przy przedszkolach
nr 301 przy ul. Staffa 7B i nr 97
przy ul. Twardowskiej 23. Po-
nad 1,1 mln złotych zostanie prze-

znaczone w tym roku na zagospo-
darowania terenu wokół Bielań-
skiego Centrum Edukacji Kultu-
ralnej, w tym m.in. utworzenie
przyjaznego placu zabaw z bez-
pieczną nawierzchnią oraz posa-
dzenie roślinności. Koszt całej in-
westycji to 1,5 mln złotych.

Na cele oświatowe zostanie także
zaadoptowany budynek mieszkalny
przy SP nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.
Na ten cel w ciągu dwóch lat prze-
znaczymy 300 tys. złotych. Podobna
kwota zostanie wydana na doposa-
żenie parku zabaw na Wawrzysze-
wie. Dzielnica pozyskała także 630

tys. złotych na modernizację budyn-
ku CRS przy ul. Lindego 20, a 25
tys. złotych zamierza wydać
na wsparcie miejsca aktywności lo-
kalnej przy ul. Samogłoska 9.

Drogi
O 2,3 mln złotych, czyli w su-

mie do 3,75 mln złotych, wzrósł
budżet na budowę ul. Jamki
na odcinku Wóycickiego – Las
Młociński.

W tym roku rozpoczną się także
kolejne dwie przebudowy dróg.
Zostanie przebudowana ul. Schro-
egera na odcinku od Al. Zjedno-

czenia do ul. Przybyszewskiego.
Całość inwestycji kosztować bę-
dzie 1,6 mln złotych. Natomiast
na przebudowę ul. Rokokowej
na odcinku Wólczyńska – Swaro-
żca dzielnica w tym roku zabezpie-
czyła 100 tys. złotych. Koszt inwe-
stycji to 1,8 mln złotych.

Dzięki dodatkowemu budżeto-
wi w tym roku powstaną także za-
toki postojowe wzdłuż ul. Gąbiń-
skiej. W planach jest także budo-
wa drogi dojazdowej do przy-
chodni przy ul. Klaudyny 20 wraz
z miejscami parkingowymi.

(red)
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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
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

1,5 mln złotych
kosztować będzie
odnowa boiska na terenie
ZS nr 51 przy ul. Staffa 3/5.
Przy okazji zostanie
zagospodarowane
otoczenie szkoły.
Podobną kwotę
pochłonie modernizacja
budynku i boiska ZS nr 35
przy ul. Żeromskiego. Tutaj
również powstaną nowe
boiska – do piłki ręcznej
oraz wielofunkcyjne
do siatkówki i koszykówki.

Niemal 10 mln zł dla Bielan. Na co je wydamy?
� W zeszłym tygodniu rada miasta przyznała Bielanom dodatkowe pieniądze na inwestycje. Dzięki zastrzykowi
gotówki wyremontujemy w tym roku szkoły, drogi i place zabaw.

Przed nami kolejne remonty dróg

źródło: F
B
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– Go łę bie to pięk ne i in te li -
gent ne pta ki, nie ste ty nie przez
wszyst kich lu bia ne i sza no wa ne
– uwa ża dr An drzej Kru sze wicz,
dy rek tor war szaw skie go ZOO,
z wy kształ ce nia le karz we te ry na -
rii, z pa sji – or ni to log. Skąd brak
sym pa tii? Jed ni bo ją się bak te rii
mno żą cych się wo kół pta sich od -
cho dów, in ni pod kre śla ją spra wy
sze ro ko po ję tej es te ty ki miejsc,

gdzie gro ma dzą się go łę bie. Tym -
cza sem, jak prze ko nu je dr Kru -
sze wicz, to je dy nie kwe stia prze -
strze ga nia pod sta wo wych za sad
hi gie ny.

– Do kar mia nie go łę bi na pa ra -
pe cie czy bal ko nie w blo ku nie
jest w po rząd ku wo bec są sia dów
– mó wi wprost Kru sze wicz. – Są
wśród nich prze cież oso by uczu lo -
ne, z aler gia mi, jest kwe stia roz -

wie sza ne go pra nia czy prze by wa -
ją cych na bal ko nie dzie ci.

Zda niem dy rek to ra ZOO,
do do kar mia nia pta ków po win ny
być wy zna cza ne kon kret ne punk -
ty. Naj le piej usta lać ich usy tu owa -
nie w po ro zu mie niu z jed nost ką,
któ ra ad mi ni stru je osie dlem.
O hi gie nę ta kie go miej sca trze ba
po tem dbać. Dr Kru sze wicz przy -
po mi na przy oka zji, że nie po win -

no się rzu cać go łę biom by le cze -
go.

– Je śli już chce my pta ki do kar -
miać, to nie mo gą być to od pa dy,
tyl ko peł no war to ścio we ziar no
– pod kre śla. Z ta kie go ukła du
– po rząd na kar ma w sta łej lo ka li -
za cji – za do wo lo ne bę dą zwie rzę -
ta i lu dzie. Jest bo wiem szan sa, że
pta ki skon cen tru ją się w kon kret -
nych miej scach, za miast szu kać
wra żeń po ca łym osie dlu.

Eks pert pod po wia da ta kże kil ka
spo so bów, jak sku tecz nie znie chę -
cić go łę bie do czę stych od wie dzin.
Mo żna na przy kład za mon to wać
atra py kru ków, któ re dzia ła ją od -
stra sza ją co. W grę wcho dzi też in -
sta la cja spe cjal nych prę tów przy -
cze pia nych na si li kon. To roz wią -
za nie mo że jed nak spo wo do wać
ura zy, zwłasz cza u mło dych pta -
ków. Lą do wa nie na bal ko nie mo -
gą unie mo żli wić go łę biom roz po -
star te tam żył ki. Osta tecz nie mo -
żna użyć siat ki, któ ra za blo ku je
pta kom do stęp do tych prze strze -
ni, gdzie nie są mi le wi dzia ne.
– Nie od stra szy my go łę bi żad ny mi
sub stan cja mi wy dzie la ją cy mi woń.
Pta ki są ma ło wra żli we na za pach
– mó wi An drzej Kru sze wicz.

Uwa ga na pa so ży ty
O za cho wa nie roz sąd ne go dy -

stan su na sty ku stref mię dzy czło -
wie kiem a go łę biem ape lu je tym -
cza sem pa ra zy to log, czy li eks pert
od pa so ży tów.

– Naj groź niej szym pa so ży tem
tych pta ków jest obrze żek go łę bi
– mó wi prof. Krzysz tof So larz,
pa ra zy to log ze Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go. Obrze żek to
kleszcz bę dą cy przy kła dem ga tun -
ku sy nan tro pij ne go, czy li ta kie go,
któ ry przy sto so wał się do ży cia
w śro do wi sku sil nie prze kształ co -
nym przez czło wie ka. Wy stę pu je
w bu dyn kach, mię dzy in ny mi
na pod da szach. For ma do ro sła
do ra sta do 1 cen ty me tra. Lar wy
osią ga ją 1 mi li metr.

– Klesz cze mo gą prze do sta wać
się do miesz kań przez szpa ry,
na przy kład w oknach. Na stęp nie
ukry wa ją się w szcze li nach ścian,
pod łóg lub fu tryn. Ata ku ją zwy kle
w no cy – wy ja śnia pro fe sor. Ukłu -
cia obrze żków są dość bo le sne,
a świąd utrzy mu je się dłu go. Naj -
bar dziej nie bez piecz ne są przy -
pad ki po na wia ją cych się in wa zji,
zwłasz cza gdy za ata ko wa ne oso by
sil nie re agu ją na aler ge ny za war te
w śli nie tych pa so ży tów. W skraj -
nych przy pad kach mo że to pro wa -
dzić do wstrzą su ana fi lak tycz ne go.

Jak za tem mi ni ma li zo wać ry zy -
ko? Za sad ni czą kwe stią jest unie -
mo żli wie nie go łę biom gro ma dze -
nie się na pa ra pe tach i bal ko nach.
Je śli nie je ste śmy w sta nie te mu
za po biec, to jed ną ze sku tecz nych
me tod mo że być uszczel nia nie
miejsc, przez któ re klesz cze prze -
ni ka ją, czy li na przy kład fu tryn
okien nych. Je śli po pu la cja klesz -

czy za go ści w miesz ka niu na do -
bre, po zo sta je we zwać pro fe sjo -
nal ną fir mę i prze pro wa dzić de -
zyn sek cję. Ta w przy pad ku obrze -
żków by wa za bie giem do syć ucią -
żli wym, nie jed no krot nie wią żą cym
się ze zry wa niem pa ne li pod ło go -
wych czy pod wie sza nych su fi tów.
Ko niecz ne jest też cza so we opusz -
cze nie po miesz czeń, by pod dać je
za bie go wi za mgła wia nia.

Wszyst ko to brzmi mo że dość
groź nie. Na le ży jed nak pa mię tać,
że tyl ko nie któ re pta ki są za ra żo -
ne. Po nad to obrze żki że ru ją

na go łę biach, lu dzi ata ku ją
w osta tecz no ści – gdy nie ma ją ty -
po we go ży wi cie la.

– Pew na do za ostro żno ści wo bec
go łę bi miej skich jest za sad na. Nie
mo żna jed nak po pa dać w po sta wy
wo bec nich wro gie. Nie o to tu
cho dzi – za strze ga pro fe sor So larz.

Ad mi ni stra cje pro szą i ape lu ją
Jak ra dzą so bie z „go łę bim pro -

ble mem” jed nost ki ad mi ni stru ją -
ce bu dyn ka mi? Zwy kle ogra ni -
cza ją się do próśb o nie do kar mia -
nie pta ków reszt ka mi po ży wie nia.
Z ró żnym skut kiem.

– Miesz kań cy do kar mia ją go łę -
bie tam, gdzie im się po do ba.
Naj roz sąd niej by ło by, gdy by ro bi li
to przy karm ni kach. Pro blem
w tym, że my je mon tu je my,
a po ja kimś cza sie zni ka ją. I koń -
czy się tak, że ka wał ki chle ba roz -
rzu ca ne są po ca łym osie dlu – na -
rze ka przed sta wi ciel „To ruń skiej”
na Bród nie.

Ad mi ni stra cja osie dla Be mo wo
I/II na swo im te re nie ta kże po -
roz sta wia ła bud ki lę go we i karm -
ni ki. Szczę śli wie nikt ich nie „po -
ży cza”.

– Po pro si li śmy, że by go łę bie
do kar miać tyl ko w tych miej -
scach, gdzie są karm ni ki – mó wi
przed sta wi ciel osie dla. Wcze śniej
z roz rzu co ne go chle ba ko rzy sta ły
nie tyl ko go łę bie, ale i gry zo nie.
Do ty czy ło to zwłasz cza oko lic ko -
mór cie płow ni czych.

– My ni ko mu nie za bra nia my
kar mie nia go łę bi. Uwa ża my, że
nie ma co roz pę ty wać wo jen
z miesz kań ca mi – usły sze li śmy
w ad mi ni stra cji jed ne go z osie dli
na Tar cho mi nie. Pra cow nik za -
zna cza jed nak, że swe go cza su za -
ape lo wa li, by nie roz rzu cać chle -
ba na bal ko nach. Proś ba zo sta ła
wy słu cha na. Osta tecz nie w spo -
sób spon ta nicz ny po ja wi ło się kil -
ka punk tów, gdzie pta ki są re gu -
lar nie do kar mia ne. – Ja koś się te
re la cje mię dzy ludź mi a go łę bia -
mi po ukła da ły – kwi tu je.

(AS)

Najgroźniejszym
pasożytem tych ptaków
jest obrzeżek gołębi,
rodzaj kleszcza – mówi
prof. Krzysztof Solarz.

Gołąb w wielkim mieście. Jak żyć obok siebie?
� Jedni poczęstują ziarnem, inni wrzasną i pogonią. Nie od dziś gołębie miejskie wywołują skrajne emocje.

źródło: W
ikipedia.org/Siva301in
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.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!





Zdo by cie tak du że go do fi nan so -
wa nia unij ne go na re mont bez cen -
ne go za byt ku to wspól ny suk ces
bie lań skie go sa mo rzą du i Me tro -

po li tal ne go Se mi na rium Du chow -
ne go Św. Ja na Chrzci cie la. 3,5 mln
zł zo sta nie prze zna czo nych na re -
mont ka na li za cji (jej nie szczel ność
po wo du je wil goć w dol nym ko ście -
le), wy ko na nie izo la cji fun da men -
tów, re no wa cję tyn ków i za bez pie -
cze nie pod da sza przed grzy ba mi
i ple śnią. Uda ło się ta kże zdo -
być 40 tys. zł na ce le kul tu ral ne.

– Ko ściół po ka me dul ski to
szcze gól ne miej sce na Bie la nach,
dla te go bar dzo mnie cie szy nasz
wspól ny suk ces – mó wi bur mistrz
To masz Men ci na. – Od daw na
sta ra my się wspie rać księ dza dy -
rek to ra Bo gu sła wa Jan kow skie go

oraz pro bosz cza Woj cie cha Droz -
do wi cza przy więk szo ści wy da rzeń
ple ne ro wych or ga ni zo wa nych dla
miesz kań ców na te re nie wo kół
ko ścio ła. Urząd dziel ni cy od wie -
lu lat or ga ni zu je w piw ni cach ko -
ścio ła zna ne w ca łej War sza wie

cy kle kon cer to we, ta kie jak „Jazz
w Pod zie miach Ka me dul skich”
czy „Pio sen ka Au tor ska”.

– Przy wra ca ne pięk no ba ro ko -
wej świą ty ni i jej za bez pie cze nie
tech nicz ne ma słu żyć miesz kań -
com Bie lan i War sza wy – do da je

Bo gu sław Jan kow ski, dy rek tor
Ka to lic kie go Cen trum Kul tu ry
„Do bre Miej sce”, dzia ła ją ce go
obok ko ścio ła.

Re mont ze spo łu klasz tor ne go
po trwa do po ło wy przy szłe go ro ku.

(red)
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Miliony na ratowanie perełki w Lesie Bielańskim
� Dawny klasztor kamedułów zostanie odnowiony za… 3,5 mln zł. Prace potrwają aż półtora roku.

Przywracane
piękno barokowej
świątyni i jej
zabezpieczenie
techniczne ma służyć
mieszkańcom Bielan
i Warszawy – mówi
Bogusław Jankowski,
dyrektor Katolickiego
Centrum Kultury „Dobre
Miejsce”, działającego
obok kościoła.
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Zło dzie je nie pró żnu ją na Bie la -
nach. Prze ko nał się o tym Woj tek
Ko strze wa, mu zyk miesz ka ją cy
w do mu przy uli cy Ko ściań skiej,
gdy w nie dziel ny po ra nek 5 mar ca
stwier dził wła ma nie do swo je go
pod ziem ne go ga ra żu. Nie pro sze ni

go ście wy nie śli stam tąd je go na -
rzę dzie pra cy – bęb ny fir my Lu -
dwig oraz wer bel. Jak póź niej uda -
ło się usta lić, do wła ma nia do szło
mię dzy go dzi ną 3 a 4. Okra dzio ne
zo sta ły ta kże ga ra że są sia dów,

a spraw ców by ło naj praw do po dob -
niej kil ku. Wie le wska zu je na to,
że zło dzie je po cho dzą z lo kal nych
śro do wisk i ze swym łu pem nie od -
je cha li te go dnia da le ko.

– Mo ni to ring jest w blo ku
w kil ku miej scach – w sa mym ga -
ra żu i na klat ce, ale nie ma na uli -
cy – mó wi Ko strze wa. Mo żli we,
że za re je stro wa ły coś ka me ry
w są sied nich blo kach. Jest to w tej
chwi li spraw dza ne przez po li cję.

Zło dzie je mo gą mieć zresz tą
pro blem z bez piecz nym upłyn nie -
niem łu pu. Ta kich ze sta wów
w Pol sce nie ma zbyt wie lu.
Ewen tu al ne po ja wie nie się
w ofer cie szyb ko przy cią gnie uwa -
gę lu dzi z bra nży.

– Sprzęt jest cha rak te ry stycz ny,
a in for ma cja o kra dzie ży tra fi ła
w ka żdy mo żli wy za ką tek zwią za -
ny z ob ro tem in stru men ta mi mu -
zycz ny mi – mó wi Woj tek. Szczę -

ściem w nie szczę ściu jest to, że
mu zyk po sia da ze staw za pa so wy,
więc spe cjal ne go za sto ju w gra niu
nie ma. Cią gle jed nak li czy na od -
zy ska nie sprzę tu. Jed no cze śnie
pod kre śla po zy tyw ną re ak cję wie -
lu osób, któ re na wieść o tym, co
go spo tka ło, za ofe ro wa ły wy po ży -
cze nie wła snych ze sta wów.

Woj tek Ko strze wa jest kom po -
zy to rem, per ku si stą i ara nże rem,
au to rem i wy ko naw cą mu zy ki
do spek ta klu „Cza ro dziej”, któ ry
mo żna zo ba czyć na de skach te atru
Pal la dium. Ja ko per ku si sta brał
udział w za gra nicz nych fe sti wa lach,
ta kich jak „La Fol le Jo urnée”
w Nan tes czy „Düssel dorf Jazz
Ral ly”. W ra mach pro jek tów ar ty -
stycz nych współ pra co wał mię dzy
in ny mi z Gor do nem Go odwi nem,
Ire ną San tor, Zbi gnie wem Na my -
słow skim i Krze si mi rem Dęb skim.

(as)

Zginęła wartościowa perkusja

Bielański muzyk okradziony
� Wojtek Kostrzewa stracił zestaw perkusyjny. Włamywacze mogą jednak mieć
problem z upłynnieniem tego co ukradli.

Sprzęt
jest charakterystyczny,
a informacja o kradzieży
trafiła w każdy możliwy
zakątek związany
z obrotem instrumentami
muzycznymi – mówi
Wojtek.

W kon cer cie wy stą pią ucznio -
wie uczęsz cza ją cy na za ję cia wo -
kal ne pro wa dzo ne przez Ma ry lę
Gral czyk „Śpiew kla sycz ny, mu si -
ca lo wy i pio sen ka ak tor ska”. Za -
ję cia są pro wa dzo ne w Bie lań skim
Ośrod ku Kul tu ry i Be mow skim
Cen trum Kul tu ry. Usły szy my
m.in. pio sen ki Woj cie cha Mły nar -
skie go „Je ste śmy na wcza sach”,

Agniesz ki Osiec kiej „Oczy tej ma -
łej” oraz prze bo je śpie wa ne przez
Ewę Bem, Kry sty nę Proń ko, Bo -
gu sła wa Me ca, Ewę De mar czyk,
Re na tę Prze myk, Gra ży nę Ło ba -
szew ską, Ani tę Lip nic ką, Mo ni kę
Brod kę czy Grze go rza Tur naua.

Kon cert „Co nam w du szy
gra” 8.04, godz. 18.00.

(red)

Przeboje sprzed lat
� Zapomniane piosenki sprzed lat i przeboje, które
obecnie królują na listach przebojów. Bielański Ośrodek
Kultury zaprasza na koncert „Co nam w duszy gra”.

– Ak cja jest jed ną z wie lu, ja kie
po dej mu je my w za kre sie sze ro ko
po ję tej edu ka cji eko lo gicz nej
i ochro ny śro do wi ska. Wo bec co raz
czę ściej po ja wia ją cych się pro ble -
mów, cho cia żby zwią za nych z za -
nie czysz cze niem po wie trza w mie -
ście, wa żne jest, aby miesz kań cy
zda wa li so bie spra wę z te go, jak
wa żną funk cję w mie ście peł ni sys -
tem przy rod ni czy – mó wi wi ce bur -
mistrz dziel ni cy Grze gorz Pie tru -
czuk. I rze czy wi ście, pod czas ostat -
niej ak cji w oko li cach me tra Sło do -
wiec, wśród miesz kań ców do mi no -
wa ły po zy tyw ne re ak cje, prze chod -
nie chwa li li i do ce nia li ini cja ty wę.
– Je ste śmy zdu mie ni tak wy so ką
fre kwen cją wśród miesz kań ców,
cie szy my się z apro ba ty z ich stro ny
i pla nu je my już ko lej ne wy da rze nie
– mak sy mal nie w cią gu mie sią ca
po wtó rzy my ak cję, tym ra zem roz -
da wać bę dzie my nie tyl ko sa dzon ki
so sny, ale rów nież m.in. mo drze wi
oraz dę bów – do da je Pie tru czuk.

Ak cja roz da wa nia sa dzo nek nie
jest je dy ną pro wa dzo ną przez sto -
wa rzy sze nie. W ostat nim cza sie
w ra mach „Zie lo ne go Mo ni to ra”
pro wa dzo ne by ły kon sul ta cje
z miesz kań ca mi, któ rzy zgła sza li
bu dzą ce wąt pli wo ści pod wzglę -
dem le gal no ści i ce lo wo ści wy cin -
ki z te re nu ca łej dziel ni cy. Ka żde
ze zgło szeń by ło na bie żą co we ry -
fi ko wa ne.

– To nie przy pa dek, że ma so wa
wy cin ka roz po czę ła się 1 stycz nia,
czy li z dniem wej ścia w ży cie no -
wej usta wy. Efek ty mo żna by ło
za uwa żyć cho cia żby na Cho mi -
czów ce, gdzie miesz kam. Zgło si li -
śmy kil ka miejsc, w któ rych drze -
wa zo sta ły ozna czo ne do wy cin ki
oraz te, w któ rych po zo sta ły tyl ko
tro ci ny. Oka za ło się, że w wie lu
przy pad kach po wsta ną w tych
miej scach no we bu dyn ki – mó wi
Mar cin Wło dar czyk, ak ty wi sta
z Cho mi czów ki.

(red)

Odpowiedź na masową wycinkę

Zazielenić Bielany
� Członkowie stowarzyszenia Razem dla Bielan będą
rozdawali mieszkańcom sadzonki. Akcja jest
odpowiedzią na znowelizowaną ustawę o ochronie
przyrody, która według organizatorów wydarzenia dała
przyzwolenie na degradację środowiska w skali
ogólnokrajowej, a jej skutki odczuwane są wyraźnie
również na Bielanach.

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty
w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go In -
sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej
w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi
z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po
przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ ra
sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty ko -
wa ne go i prze cho dzą ce go z po ko le nia
na po ko le nie.

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. Dzia ła na wszyst kich po zio -
mach ener gii du cho wej li kwi du jąc ca -
łe spec trum cho ro by. Po świę ca cho re -
mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży to
od sta nu cho re go. Od te go też uza le -
żnia wy bór tech ni ki. Raz są to ma nu -
al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej

uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga
w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -
ny mi:
• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach
hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe
są też wizyty domowe czy w innych
wybranych przez pacjenta 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 Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ



1,1 mln zł bę dzie kosz to wać
mon taż sy gna li za cji świetl nej
na skrzy żo wa niach al. Rey mon ta ze

Schro ege ra i An der se na. Za rząd
Dróg Miej skich zde cy do wał się
na to roz wią za nie po groź nych wy -

pad kach, do któ rych do szło na no -
wym od cin ku uli cy. Czy nad mier na
pręd kość rze czy wi ście jest w tym

miej scu pro ble mem? Spraw dzi li -
śmy wy ni ki po mia rów, prze pro wa -
dzo nych we wrze śniu 2015 ro ku
pod czas au dy tu bez pie czeń stwa.

Naj cie ka wiej pre zen tu ją się po -
mia ry pręd ko ści aut ja dą cych
w kie run ku Że rom skie go, wy ko -
na nych na przej ściu przy An der se -
na. W dni po wsze dnie prze cięt ny
kie row ca prze kra cza ogra ni cze nie

pręd ko ści do 50 km/h o 16–20
km/h. Ma ło? War to pa mię tać, że
pie szy po trą co ny z pręd ko ścią 50
km/h ma nie mal po ło wę szans
na prze ży cie. Przy pręd ko ści wy -
ższej o 10 km/h je go szan se spa da -
ją do kil ku na stu pro cent. To wła -
śnie stąd wzię ło się ogra ni cze nie
do 50 km/h, obo wią zu ją ce w więk -
szo ści eu ro pej skich miast.

– W re jo nie te go przej ścia tyl ko
ok. 11% prze strze ga ogra ni cze nia
pręd ko ści – czy ta my w ra por cie.

Na tym sa mym przej ściu w kie -
run ku Ka spro wi cza wy ni ki by ły
po dob ne: prze cięt ny sa mo chód
ja dą cy 66–71 km/h i co naj mniej
je den po miar po wy żej 125 km/h
ka żde go dnia. Na przej ściu
przy Schro ege ra kie row cy ja dą
nie co wol niej, od 50 do 60 km/,
ale na dal tra fia ją się przy pad ki
jaz dy z pręd ko ścią 145 km/h.

Au tor ka au dy tu za le ci ła mon -
taż fo to ra da ru, sy gna li za cji świetl -
nej z „przy ci skiem że bra ka” dla
pie szych lub pul su ją cych po ma -
rań czo wych świa teł.

(dg)

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

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Cyklinowanie lakierowanie renowacje parkietów
tel. 602-888- 793 lub 22 308-00-10

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

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

·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Budowy 501-446-851

·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury

·Piec gazowy c.o. do mieszkania, domu
691-686-772

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  660088--554411--227722

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924-842

·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658

·Szukam solidnej pani do sprzątania niedużego
mieszkania raz w tygodniu (4 godziny),
Chomiczówka tel. 880-399-061

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

Praktyka
dziennikarska

Zdobądź pierwsze
doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką
miejską

oraz handlowców
do sprzedaży

powierzchni reklamowej 
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Autorka
audytu zaleciła montaż
fotoradaru, sygnalizacji
świetlnej z „przyciskiem
żebraka” dla pieszych lub
pulsujących
pomarańczowych
świateł.

Tak się jeździ w alei Reymonta

155 km/h po przejściu dla pieszych
� 11% kierowców przestrzegających dozwolonej prędkości i ciągłe „rajdy” w zabudowanym
terenie to rzeczywistość na ulicy, otwartej w listopadzie 2014 roku.

Firma ogrodnicza 
zatrudni pracowników 
do pracy w terenie.

607-617-744
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Jed ną z wie lu uli czek łą czą cych
Że rom skie go i Ka spro wi cza jest
ma ło ru chli wa, 370-me tro wa Ha -
jo ty, za bu do wa na wy jąt ko wo ma -
ły mi do ma mi i no szą ca imię ta -
jem ni czej pa tron ki. Gdy by Ha jo ta
ży ła współ cze śnie, za pew ne za pi -
sy wa ła by swój pseu do nim ja ko
H&J. Po cho dzi on bo wiem
od imion He le na i Ja ni na. Ha jo ta
Bo gu ska zo sta ła pa tron ką uli cy
za le d wie rok po śmier ci i by ła po -

sta cią tak in te re su ją cą, że
przed ko lej nym spa ce rem po Sta -
rych Bie la nach war to prze czy tać
kil ka zdań o jej ży ciu.

Z zie mi pol skiej do Ka me ru nu
Uro dzi ła się rok przed po wsta -

niem stycz nio wym w San do mie rzu
ja ko He le na Ja ni na Bo gu ska, ale
prze szła do hi sto rii ja ko Ha jo ta,
żo na słyn ne go ba da cza Afry ki. Jej
pierw szym mę żem był bo wiem Ste -

fan Szolc -Ro go ziń ski, pod ró żnik
zna ny w XIX -wiecz nej Pol sce dzię -
ki swo im wy pra wom do Ka me ru -
nu. W 1888 ro ku oże nił się z Ha jo -
tą, po cząt ku ją cą wów czas pi sar ką,
któ rą za brał ze so bą do Afry ki. Nie
wia do mo, co do kład nie dzia ło się
pod czas wy pra wy, ale po po wro cie
do War sza wy pa ra zde cy do wa ła się
na… se pa ra cję.

Wra że nia z wy pra wy Ha jo ta re -
gu lar nie prze le wa ła na pa pier,

zdo by wa jąc mie sza ne opi nie kry -
ty ków, oraz opo wia da ła o nich
pod czas od czy tów or ga ni zo wa -
nych przez to wa rzy stwa geo gra -
ficz ne i et no gra ficz ne. Kil ka lat
póź niej Szolc -Ro go ziń ski zgi nął
w Pa ry żu w wy pad ku sa mo cho do -
wym, zaś Ha jo ta wy szła za mąż
za ar chi tek ta To ma sza Pajz der -
skie go. Za rów no w ostat nich la -
tach za bo ru ro syj skie go, jak
i w nie pod le głej Pol sce zaj mo wa ła
się – bez więk szych suk ce sów
– pi sar stwem, prze kła da mi z kil ku
ję zy ków (fran cu skie go, an giel -
skie go i hisz pań skie go) oraz…
dzia łal no ścią fe mi ni stycz ną.
Szcze gól ną uwa gę czy tel ni ków
zwra ca ły śmia łe jak na po czą -
tek XX wie ku sce ny ero tycz ne,
któ re umiesz cza ła w swo ich po -
wie ściach i opo wia da niach. W ży -
ciu pry wat nym Ha jo cie się nie
ukła da ło. Dru gi mąż zmarł już
czte ry la ta po ślu bie. Ostat nich 19
lat ży cia spę dzi ła sa mot nie.
Zmar ła w 1927 ro ku...

Wil le dla kra sna li?
…i szyb ką zo sta ła pa tron ką no -

wej uli cy na mło dych wów czas
Bie la nach, na któ rych po dob no
chcia ła za miesz kać na sta rość.
W la tach 30. uli ca Ha jo ty za peł ni -
ła się nie wiel ki mi wil la mi. Za bu -
do wa uli cy jest – jak na pol skie
wa run ki – nie sa mo wi cie upo rząd -
ko wa na i spój na. Bliź nia ki i sze re -
gow ce by ły co praw da bu do wa ne
przez pry wat nych wła ści cie li, ale

po wsta wa ły we dług pro jek tu Ban -
ku Go spo dar stwa Kra jo we go.

– Pra wą stro nę zaj mu ją tu mo -
der ni stycz ne dwu kon dy gna cyj ne
dom ki sze re go we o po wta rzal -
nych seg men tach, le wą zaś wil le
bliź nia cze, wszyst kie o ku bicz nych
for mach i pła skich da chach – pi -
sze Ja ro sław Zie liń ski w swo im
prze wod ni ku hi sto rycz nym
po Bie la nach. – Wszyst kie te bu -
dyn ki otrzy ma ły ogród ki z fron tu

i na za ple czu. Peł no tu zie le ni,
w tym do rod nych drzew (ogrom -
na to po la wło ska, licz ne drze wa
igla ste).

Jesz cze kil ka lat przed woj ną
Ha jo ty by ła dro gą bi tą. Do pie ro
w ro ku 1939 wy la no tam as falt,
któ ry słu żył bar dzo po pu lar nym
wów czas ro we rom i nie licz nym
sa mo cho dom. Uli ca zy ska ła ta -
kże oświe tle nie w po sta ci la tarń
ga zo wych. Dziś za po mnia na, ze -
pchnię ta na dal szy plan przez
Płat ni czą czy Schro ege ra, Ha jo ty
cze ka na swo je od kry cie przez
mi ło śni ków spa ce rów po War sza -
wie.

Do mi nik Ga dom ski

Dziś
zapomniana, zepchnięta
na dalszy plan przez
Płatniczą czy Schroegera,
Hajoty czeka na swoje
odkrycie przez miłośników
spacerów po Warszawie.

H&J – najdziwniejsza ulica Bielan
� Kompletnie zapomniana patronka z niezwykle ciekawą biografią i nietypowa zabudowa – oto ulica Hajoty.




