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Ksiądz z serduszkiem
 „Ksiądz z Lasu Bielańskiego” przypomniał o sobie w wielkim stylu, odprawiając mszę z… serduszkiem WOŚP na ornacie.
źródło: Facebook / Las Bielański

63-letni Wojciech Drozdowicz
to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci Bielan. Prałat i wieloletni proboszcz parafii bł. Edmunda Detkensa w Lesie Bielańskim

od dawna słynie z niekonwencjonalnych, budzących sympatię warszawiaków zachowań. Umieszczenie figury Pana Wołodyjowskiego
na wieży barokowego kościoła
i urządzenie żywej szopki z osłem

Franciszkiem na czele to tylko
kropla w morzu. Ksiądz Drozdowicz sypiał już w trumnie, tatuował sobie napis „Memento mori”, odwiedzał Przystanek Woodstock, odprawiał msze ku pamięci

Jimiego Hendrixa i rąbał siekierą
telewizor, chcąc oduczyć dzieci
marnowania czasu na ogłupiających programach.
– Nadzieja na dobro, szlachetność i szczere powołanie do posługi duszpasterskiej. Cudowny
człowiek – piszą parafianie
pod zdjęciem księdza, umieszczonym na Facebooku. – Msze, które
odprawia to prawdziwa przyjemność duchowa i religijna. Doskonały przykład dobroci, inteligencji
i wrażliwości! Tak trzymać!
Na szeroko komentowanym
zdjęciu widać prałata z naklejonym na ornat serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ksiądz Drozdrowicz odprawił
w takim stroju niedzielną mszę,
która tradycyjnie przyciągnęła
wiernych nie tylko z Bielan.
Według wstępnych wyliczeń
podczas wczorajszej zbiórki
WOŚP zebrała 62,4 mln zł. Rozpoczęta w 1993 roku przez Jerze-

go Owsiaka akcja charytatywna
jest dziś jedną z największych
w Europie. Dzięki wsparciu Polaków w ciągu 24 lat działalności
fundacja zakupiła kilkadziesiąt
sztuk sprzętu medycznego. Urzą-

Na szeroko
komentowanym zdjęciu
widać prałata
z naklejonym na ornat
serduszkiem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Ksiądz
Drozdrowicz odprawił
w takim stroju niedzielną
mszę, która tradycyjnie
przyciągnęła wiernych
nie tylko z Bielan.
dzenia z naklejkami WOŚP można znaleźć m.in. w Szpitalu Bielańskim. Ich łączna wartość to
niemal 660 tys. zł.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

 Atak zimy to śmiertelne zagrożenie dla życia. Pierwsza
w tym roku ofiara mrozów została znaleziona przy Conrada.
Styczniowy mróz był niezwykle groźny dla życia i zdrowia warszawiaków, a szczególnie dla osób bezdomnych. Gdy strażnicy miejscy otrzymali informację, że na tyłach pawilonu handlowego leży zawinięty
w kołdrę człowiek, interweniowali natychmiast. Na miejscu znaleźli
człowieka ukrytego we wnęce obok rampy załadunkowej.
– Strażnicy nie wyczuli pulsu, więc na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję – informuje Straż Miejska. – Lekarz pogotowia stwierdził
zgon z wyziębienia. Przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych dokumentów.
Aby uratować życie człowieka zagrożonego zamarznięciem, często
wystarczy wykonać jeden telefon. Przypominamy: numer alarmowy
straży miejskiej to 986.
(red)
źródło: Straż Miejska

W ubiegłym roku strażnicy miejscy kontrolami objęli ponad
130 miejsc na terenie miasta. Przebywało w nich
ok. pół tysiąca osób bezdomnych

Na Kasprowicza już płacimy za parkowanie

 Inwazja samochodów to problem nie tylko mieszkańców, ale też właścicieli
sklepów. Lidl przy Kasprowicza jako pierwszy wprowadził płatne parkowanie.
Czym dojechać na Młociny, żeby
najwygodniej przesiąść się do metra? Nie zważając na smog i ogromne problemy ze znalezieniem miejsca tysiące osób wciąż uważają, że
najlepszym wyborem jest własny samochód. Skutek dobrze znamy:
Wrzeciono i Wawrzyszew są codziennie rano zastawiane autami
na „obcych” blachach. Podczas gdy
Zarząd Transportu Miejskiego planuje zastąpienie kolejnego fragmentu zieleni między jezdniami Kasprowicza parkingiem, a na Bielanach

telefon dla czytelników: 519 610 438
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Zamarzł mężczyzna

trwa ożywiona dyskusja o sensie
wprowadzenia płatnego parkowania
w pobliżu stacji metra, właściciel
jednego z marketów po prostu poradził sobie z problemem.
Parking Lidla na rogu Kasprowicza i Sokratesa od dawna kusił
kierowców, chcących zostawić
tam samochód i przesiąść się
do metra. „To miejsca postojowe
dla klientów, nie metrowiczów” –
stwierdzili właściciele sieci.
– Niektóre z naszych sklepów
położone są w okolicy o zwiększonym natężeniu ruchu co sprawia,
że część miejsc postojowych jest
zajęta długoterminowo, niekoniecznie przez klientów naszych
sklepów – zauważa menedżerka
Lidla, Aleksandra Robaszkiewicz.
– Aby zabezpieczyć odpowiednią
liczbę miejsc parkingowych, wprowadziliśmy w tych lokalizacjach
specjalny system parkingowy.
Przy Kasprowicza pierwsza godzina parkowania jest darmowa,

(dg)

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.

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska
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„Echo Łomianek i Bielan”

ale w kolejnych cena znacznie rośnie, najpierw do 5 zł, następnie
do 10 zł. Chcący zostawić tam auto
na dziewięć godzin „metrowicz”
musiałby zapłacić 75 zł. Dla porównania: za taki sam czas parkowania w centrum Warszawy płaci
się tylko 28, 80 zł. Lidl broni się
przed niechcianymi samochodami
także karą za brak biletu, wynoszącą 100 zł. Niestety brakuje statystyk, dotyczących liczby wlepianych mandatów i skuteczności
windykacji. Patrząc na zapełnienie
parkingu przed marketem śmiało
można jednak powiedzieć, że Lidl
poradził sobie z problemem.
Pod koniec przyszłego roku problem prywatnych parkingów w pobliżu stacji metra powróci w skali
wcześniej nieznanej. Galeria Młociny, budowana „drzwi w drzwi”
z węzłem przesiadkowym, będzie
dysponować garażem na około
dwa tysiące samochodów.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o bogatych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich absolwent instytutów
paramedycznych na Filipinach
jest uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w swojej
dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyjnie wskazać zaburzenia
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energetyczne różnych organów,
ale też skutecznie je wyeliminować przez naturalne wzmocnienia sił obronnych i oczyszczanie
kanałów energetycznych organizmu. Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią duchową wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza się
przy chorobach wewnętrznych,
w tym nowotworach, kłopotach
ze stawami i zmianach reumatycznych, leczy migreny, bóle
kręgosłupa, choroby kobiece
i męskie.
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

Wielki powrót „Hutnika”

Bielany będą mieć stadion

 Pełnowymiarowe boisko piłkarskie i baza
treningowa za 16,6 mln zł powstaną przy Marymonckiej.
źródło: hutnikwarszawa.pl

Zbudowany w latach 80. stadion Hutnika to dziś praktycznie ruina. W ubiegłej dekadzie
poważnie mówiło się, że na Bielanach powstanie kompleks
składający się z boisk, basenu,
hotelu i… siedziby Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Plan
upadł, podobnie jak wszystkie
pozostałe w ostatnich latach.
Od dziesięciu lat zarządcą
obiektu jest Stołeczne Centrum
Sportu Aktywna Warszawa.
W ubiegłym miesiącu Rada
Warszawy przyznała pieniądze
na rewitalizację ośrodka.
Za 16,6 mln zł powstanie
przy Marymonckiej 42 baza treningowa dla małych klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń.

Tak jak dawniej, znakiem rozpoznawczym Hutnika ma być piłka
nożna, więc najważniejsze miejsce
zajmie pełnowymiarowe boisko
z nawierzchnią z naturalną, podgrzewaną murawą oraz trybunami
dla 1200 kibiców. Jego budowa
będzie kosztować w sumie 4,8
mln zł. Powstaną także boiska treningowe: trawiaste (1,6 mln zł)
i pokryte sztuczną trawą (2,5 mln
zł), które będzie można przykryć
halą pneumatyczną. Listę inwestycji uzupełnia zaplecze z szatniami, ogrodzenie, monitoring,
oświetlenie i parking.
Prace nad budową nowego
Hutnika zakończą się w 2019 roku.
(dg)

Stawy Brustmana po liftingu
 Skuta lodem i przyprószona śniegiem tafla zbiornika, a wokół pojedyncze,
pozbawione liści drzewa i wyschnięte trzciny. Teraz, w środku zimy, teren ten nie robi
takiego wrażenia, jakie będzie robić już za kilka miesięcy. Stawy Brustmana na dobre
odżyją wiosną. Już w nowej odsłonie.
Dzieje tego rejonu Wawrzyszewa sięgają XVIII wieku. To tutaj
stał otoczony fosą i parkiem nieistniejący już dziś dwór hrabiego Podolskiego. Obok znajdowały się
pełne ryb stawy i kanały. Hrabia
dwór wynajmował warszawiakom
jako letnisko. Na początku XIX w.
majątek przejął marymoncki Instytut Agronomiczny. Od tego
czasu zbiorniki pozostawały niezagospodarowane,
przechodziły
w zarząd kolejnych instytucji,
a jeszcze do 2015 r. formalnie
uznawano je za urządzenia melioracyjne. Ten układ nie do końca
się sprawdzał. Niedoinwestowana
infrastruktura niszczała, narastającym problemem stało się zamulanie i zaśmiecanie stawów.
Szansa na zmianę sytuacji pojawiła się w momencie przejęcia terenu przez dzielnicę Bielany.
Wtedy nareszcie zdobyto fundusze na odmłodzenie zbiorników
i przeobrażenie ich w miejsca
do odpoczynku.
– Przez ostatnie dwa lata wykonaliśmy szereg prac związanych
z rewitalizacją terenów zielonych
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i stworzeniem przyjaznych miejsc
do rekreacji na Bielanach.
Na Stawy Brustmana wydaliśmy
ponad 420 tysięcy złotych – mówi
Małgorzata Kink, rzeczniczka
dzielnicy Bielany.

stawów – betonowe ławki z drewnianymi oparciami oraz stoliki
z wbudowanymi planszami do gry.
Na terenie parku przy ulicy Wolumen posadzono z kolei dziesięć
drzew iglastych oraz ustawiono
pięć ławek. Niebawem pomiędzy

Co udało się zrobić?
Przy największym stawie zmodernizowano deptaki. Wyremontowano dwa drewniane mostki,
umocniona została linia brzegowa. Naprawy doczekała się skarpa. Przebudowana została zastawka kanałowa, czyli urządzenie
umożliwiające okresowe wstrzymywanie przepływu wody. Sam
kanał łączący dwa największe stawy został umocniony specjalnymi
ściankami odpornymi na korozję.
Najmniejszy staw, a właściwie
oczko wodne, był w najgorszym
stanie. Teraz, po odmuleniu dna,
remoncie schodów i chodnika
prezentuje się znakomicie.
Za sprawą budżetu partycypacyjnego w okolicy pojawiły się także dodatkowe atrakcje, na które
głosowali mieszkańcy Wawrzyszewa. W bezpośrednim sąsiedztwie

Przez ostatnie
dwa lata wykonaliśmy
szereg prac związanych
z rewitalizacją terenów
zielonych i stworzeniem
przyjaznych miejsc
do rekreacji
na Bielanach. Na Stawy
Brustmana wydaliśmy
ponad 420 tysięcy złotych
– mówi Małgorzata Kink,
rzeczniczka dzielnicy
Bielany.
ulicami Dantego i Wolumen powstanie też „Miejska Ścieżka
Zdrowia”, czyli nowe urządzenia
do ćwiczeń: drążki, drabinki, poręcze i ławeczka treningowa.
Czekamy na wiosnę.
Artur Sałaszewski
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Wieża antysmogowa stanie na Wrzecionie?
 Tylko do 23 stycznia można zgłaszać projekty w ramach nowej edycji budżetu partycypacyjnego. Jednym z najbardziej
oryginalnych projektów zgłoszonych dotychczas jest propozycja budowy na Wrzecionie specjalnej wieży antysmogowej.
źródło: Budżet partycypacyjny Warszawa

Projekt zakłada zbudowanie
wieży, której rolą będzie usuwanie szkodliwych związków z atmosfery i rozprowadzanie oczyszczonego powietrza. Mechanizm
jej działania polegał będzie na zasysaniu zanieczyszczonego powietrza i oczyszczaniu go, a następnie powrotnym wydaleniu. Wieża
miałaby stanąć przy ulicy Gajcego 7a, na placu po siłowni miej-

skiej. Tuż obok miałyby się pojawić także ławeczki do siedzenia.

Jak to działa?
Projekt wieży jest zainspirowany podobnymi konstrukcjami,
które pojawiają się od jakiegoś
czasu w miastach zachodniej Europy, ale także Chin, czy Singapuru. Wieża ma mieć wysokość około 7 metrów i kształt stożka. Ma

wykorzystywać technologię jonizacyjną do oczyszczania powietrza. Całość konstrukcji będzie
pokryta specjalnym cementem zawierającym nanomeryczny dwutlenek tytanu, który umożliwia redukcję szkodliwych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu otaczającym elementy i konstrukcje
betonowe. Pod wpływem promieniowania UV zostaje przyspieszo-

ny naturalny proces utleniania,
wzmagając w ten sposób szybki
rozpad szkodliwych związków,
które znajdują się w powietrzu.

Odetchnąć pełną piersią
Wewnątrz konstrukcji znajdzie
się również turbina wiatrowa,
dzięki czemu urządzenie ma samodzielnie wytwarzać energię
niezbędną do pracy jonizatora,
czyli w efekcie oczyszczenia powietrza. Urządzenie wytwarzać
będzie dodatnie jony, które wraz
z „przyczepionymi” doń zanieczyszczeniami znajdującymi się
w powietrzu zbierane będą przez
ujemnie naładowane elektrody.
Odfiltrowane zanieczyszczenia
mają być sprasowywane pod bardzo dużym ciśnieniem. Cały proces oczyszczania odbywać się będzie w ścianach wieży, do której
zasilenia wystarczy prąd o mocy 1400 watów – czyli tyle, ile potrzebuje do działania np. elektryczny czajnik.
W efekcie, jak pisze projektodawca, powstać ma miejsce,

„w którym, w końcu będzie można odetchnąć pełną piersią bez
szkody dla swojego zdrowia”.

Zgłoszone
w ramach tegorocznego
budżetu
partycypacyjnego
projekty będą
weryfikowane od 24
stycznia do 8 maja.
Dyskusje o pomysłach
zaplanowane zostały
w terminie od 1 do 18
marca. Głosowanie
na pomysły odbędzie się
między 4 a 30 czerwca,
zaś ostateczne wyniki
mają zostać
ogłoszone 14 lipca.
Koszt realizacji takiej wieży został
przez autora oszacowany na 310
tys. zł, zaś jego roczne koszty
utrzymania mają wynieść około 12 tys. zł. Jak się Państwu taka
wieża podoba?
(wk)

Fundacja Malwa
Ponieważ
jesteśmy organizacją
pożytku publicznego,
jest możliwość
przekazania nam 1%
podatku. Każda suma
pomoże nam osiągnąć
upragniony cel, jakim
jest otwarcie naszego
Domu.
Fundacja Malwa została założona w 1992 roku przez grupę rodziców niepełnosprawnych intelektualnie dzieci
w celu budowy Domu, w którym po ich śmierci lub w przypadku choroby, dzieci znajdą
bezpieczne miejsce zamieszkania, opiekę lekarską i możliwość rehabilitacji. Dziś większość z rodziców ma ponad 80
lat, dlatego stworzenie takiego
domu staje się tym pilniejsze.
Dom dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie na warszawskich Bielanach budowany
jest z ogromnym wysiłkiem
już 17 lat, głównie w oparciu
o fundusze rodziców, opiekunów i przyjaciół. Staramy się
również zbierać środki finansowe przez organizowanie im-
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prez charytatywnych, koncertów,
loterii, prac społecznych.
W chwili obecnej budynek jest
w fazie prac wykończeniowych.
W 2016 roku część prac budowlanych została dofinansowana z funduszy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzięki tej
dotacji wykończyliśmy dwie kondygnacje budynku, które służyć
będą zarówno naszym mieszkańcom jak i innym osobom niepełnosprawnym chcącym uczestniczyć w naszych projektach.
Naszym pragnieniem jest jak
najszybciej ukończyć budowę.
Na możliwość zamieszkania
oczekuje w tej chwili 27 osób.
Mamy wizję stworzenia tu
ośrodka, który będzie służył
osobom niepełnosprawnym poprzez rehabilitację, zajęcia te-

rapeutyczne, spotkania integracyjne oraz warsztaty zajęciowe.
Chcemy, żeby był to dom, gdzie
osoby niepełnosprawne będą
czuć się szczęśliwe, potrzebne
i bezpieczne.
Nadal stoi przed nami zadanie wykończenia pierwszego
i drugiego piętra, gdzie mieszkać będą nasi podopieczni. Ponieważ jesteśmy organizacją
pożytku publicznego, jest możliwość przekazania nam 1%
podatku. Każda suma pomoże
nam osiągnąć upragniony cel,
jakim jest otwarcie naszego
Domu.
Jeśli chcesz nam pomóc,
wpisz do deklaracji podatkowej:

Fundacja Malwa
KRS 0000046916
Kwota deklarowana
(1% należnego podatku)
Nr konta:
75 1020 1026 0000 1902
0114 4419

Ruda wciąż z szansą na tramwaj
 Ruda to jedno z ostatnich „wysokich” osiedli Warszawy, na które nie dojedzie w najbliższych latach metro lub tramwaj.
„Warszawa stawia na komunikację szynową”. Do niedawna był
to slogan bez pokrycia w rzeczywistości; dziś teza, dla poparcia
której można znaleźć coraz więcej argumentów. Na Woli, Pradze
i Targówku trwa budowa metra,

Najlepszym
rozwiązaniem byłoby
przedłużenie
tramwajowej „piętnastki”
na północ, w okolice pętli
autobusowej
przy Gwiaździstej.
na Nowodworach – linii szybkiego tramwaju. W swojej kolejce
po nowoczesną komunikację
miejską ustawiły się już Bródno,
Górce, Gocław, Zielona Białołęka i Wilanów, a nawet niedawne
pola kukurydzy za Jelonkami
(Chrzanów) i jedno osiedle domów jednorodzinnych (Zacisze).
Ruda będzie niedługo jednym
z ostatnich gęsto zaludnionych
osiedli Warszawy, które nie mogą

OGŁOSZENIA DROBNE
GIEŁDA SĄSIADÓW – ODDAM ZA DARMO
·Sprzedam labradory biszkoptowe 691-471-393
NIERUCHOMOŚCI
·Młode małżeństwo z dzieckiem KUPI
MIESZKANIE 3-4 pok., bezpośrednio, dla siebie,
może być do remontu, od uczciwego właściciela
515-509-515
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Lokal 50 m2 Łomianki Warszawska 222
vis-s-vis Kościoła tel. 514-724-750
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663 – 833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·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
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

doczekać się tramwaju. Choć wysokie bloki przy Klaudyny
i Gwiaździstej zaczęto budować
już w latach 70., nie dociągnięto
do nich linii tramwajowej. Istniejący fragment torowiska na Mickiewicza z pętlą na osiedlu Potok
powstał w roku 1961.

Przesiadka obowiązkowa
Choć z Klaudyny do ścisłego
centrum Warszawy jest tylko 6 km, mieszkańcy Rudy nie
mają z nim bezpośredniego połączenia. Przesiadka do tramwaju
na Mickiewicza albo metra na pl.
Wilsona jest obowiązkowa. Ta
druga jest w zasadzie pozbawiona
sensu, bo dwukrotne pokonywanie różnicy poziomów zajmuje
z grubsza tyle samo czasu, co sam
dojazd do ronda Dmowskiego.
Rozwiązaniem byłoby przedłużenie tramwajowej „piętnastki”
na północ, w okolice pętli autobusowej przy Gwiaździstej.
W 2012 roku warszawski radny
Dariusz Figura apelował, by podczas przebudowy trasy Armii Kra-

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę ZUS, US, chwilówek,
komornika. Indywidualne podejście. Dyskrecja.
735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·SZYBKA POŻYCZKA DO 25 000 ZŁ. Zadzwoń
lub wyślij sms o treści „Pożyczka” tel.
668-682-328
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725
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@kancelariedoradcze.pl
ZDROWIE I URODA
TESTOWANIE KOSMETYKÓW – dla kobiet
i m ężczyzn w wieku 18-70 lat, oraz dla dzieci
w wieku 3-36 miesięcy. Informacja na miejscu:
ul. Słowackiego 27/33 lok. 34, lub pod nr tel.
22 832-37-89 w godz. 09:0--15:00
DAM PRACĘ

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

6

Dołącz do NAS! Szukasz stałej pracy lub chcesz
po prostu zarobić dodatkowe pieniądze? Chcesz
dostosować pracę do Twoich zajęć np. szkoły,
innej pracy? Skontaktuj się z nami Dostawca pizzy
w Telepizzy. mail tp4849@ttelepizza.pl tel.
502-456-649 Atrakcyjne wynagrodzenie!
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy przy
porannym sprzataniu sklepów odzieżowych w CH
ARKADIA. Tel. 797-339-914
·Firma zatrudni osoby do opieki nad osobami
starszymi w ich miejscu zamieszkania na terenie
Dzielnicy Bielany. tel. 22 835-00-88,
604-761-189

jowej na S8 pomyśleć o tramwaju
na Rudę, poszerzyć i wzmocnić
wiadukt ulicy Mickiewicza. Tak
się nie stało. Nic nie wyszło także
z przetargu na koncepcję trasy,
którą Tramwaje Warszawskie
ogłosiły cztery lata temu.
– Został anulowany, gdyż cena
ofert istotnie przekroczyła wartość środków zarezerwowanych

przez nas na ten cel – mówi Michał Powałka, rzecznik TW.
– Obecnie bezwzględny priorytet
mają inwestycje z dofinansowaniem unijnym.
Inwestycje te to przede wszystkim linie z ronda Waszyngtona
na Gocław i z Dworca Zachodniego do Wilanowa oraz przywrócenie
torowiska na Kasprzaka i przedłu-

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952
·Roznoszenie ulotek na terenie Warszawy do
skrz. pocztowych. Praca pon – pt 7:0--15:00.
Spotkania codziennie godz. 12:00 ul. Potocka 14.
Stawka 60-100 zł netto. 695-800-080
Sieć sklepów spożywczych Delikatesy
Doroty do placówek w Warszawie
w dzielnicy Ochota, Bemowo, Bielany
oraz w Łomiankach i Błoniu poszukuje
osób na stanowiska KASJER –
SPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA DZIAŁY
ŚWIEŻE. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie, stabilne zatrudnienie na
umowę o pracę, pakiet opieki
medycznej, bony na święta, korzystne
ubezpieczenie grupowe. Osoby
zainteresowane prosimy o wysłanie
swojego cv na adres e-mail:
rekrutacja@sklepydoroty.pl
·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003
·Zatrudnimy do sprzątania terenów zielonych
i koordynatora Warszawa-BIELANY. Kontakt:
dzial.personalny15@gmail.com
PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
ANTYKI
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia orzełki
szable bagnety ryngrafy gotówka tel.
504-017-418

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

·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 Fiat125 + PRL 513-606-666

żenie torów na Światowida do Winnicy. Ruda musi jeszcze poczekać.
– Planujemy ogłosić ponownie
postępowanie przetargowe w latach 2017–2018 – mówi Powałka.
– Zakończona modernizacja wiaduktu Mickiewicza nie uniemożliwia realizacji trasy tramwajowej
– dodaje.
(dg)

