www.gazetaecho.pl

ISSN 2451–1080

DWUTYGODNIK

Nr 4 (287) 10 marca 2017

NAKŁAD 25 000 EGZ.

   

Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

ŁomianekiBielan

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-417
reklama@gazetaecho.pl

Szpital Bielański będzie jeszcze większy
 „Bielański SOR minął się z powołaniem, bo zamiast ratować ludzi, każą im godzinami czekać na przyjęcie, a w tym
czasie można zejść z tego świata” – to tylko jedna z dziesiątek niepochlebnych opinii o szpitalu, jakie można przeczytać
w Internecie. Łatwiej krytykować niż chwalić? W ostatnich latach Szpital Bielański otrzymał bowiem potężny zastrzyk
gotówki, wprowadził wiele zmian, a i plany na przyszłość wyglądają imponująco.
źródło: Wikipedia.org/Hiuppo

przechodzić do porządku dziennego. To mniejszy komfort leczenia
i brak intymności. Dzięki powiększeniu „interny” przynajmniej
w pewnym zakresie udało nam się
takie zjawiska ograniczyć – tłumaczy przedstawicielka dyrekcji. Podkreśla jednocześnie, że pacjenci,
którzy trafiają do szpitala przede
wszystkim potrzebują ogólnej
opieki internistycznej. Opieka specjalistyczna to kolejny krok. Powodem jest specyfika terenu, gdzie
placówka działa – Żoliborz i Bielany to dzielnice ze znacznym odsetkiem osób starszych.
Dlatego w 2014 r. kosztem ponad 400 tysięcy złotych poddano

Inwestycją

Szpital Bielański, noszący dziś
imię księdza Jerzego Popiełuszki,
został oddany do użytku w roku 1960. Mimo niezbyt imponującej metryki uznany jest za zabytek, przykład socrealizmu. Ten zabytkowy charakter budowli jest
powodem tego, że wiele prac modernizacyjnych łączy się z określonymi obostrzeniami i generuje
dodatkowe koszty. Dobrze o tym
wiedzieć, chcąc zrozumieć specyfikę szpitala w kontekście inwe-

stycji, jakie są tu wykonywane.
A trochę się w ostatnich latach
działo.

Milionowe wydatki na sprzęt
– Wielu kosztownych zmian pacjent zwyczajnie nie zauważa,
choć są niezbędne i kluczowe dla
dobrej opieki – mówi Elżbieta
Błaszczyk, zastępca dyrektora
do spraw ekonomicznych. Pierwszą z ważniejszych inwestycji
w ostatnich latach było z pewno-

ścią powiększenie oddziału internistycznego – opowiada. Był to
rok 2014. Kosztem blisko czterech milionów złotych dokonano
wówczas nadbudowy jednego
z budynków oraz części kondygnacji drugiego. Przy okazji skorzystał na zmianach oddział chirurgii naczyniowej oraz pododdział patologii noworodka.
– Widok pacjentów leżących
na łóżkach w korytarzu nie jest
faktem, nad którym powinniśmy

o znaczeniu
strategicznym dla
dalszego rozwoju Szpitala
Bielańskiego jest
rozpoczęcie budowy
nowego pawilonu
szpitalnego oraz
modernizacja istniejącej
infrastruktury.
także modernizacji pomieszczenia Oddziału Gastroenterologii
i Pododdziału Nefrologii.
Rok 2015 to kilka inwestycji
z grupy tych, których pacjent raczej nie zauważy, ale ważnych
z punktu widzenia funkcjonowa-

nia szpitala. Zwłaszcza w kontekście jego bezpieczeństwa i samowystarczalności. Było to między
innymi wykonanie Dźwiękowego
Systemu Ostrzegawczego i przegród przeciwpożarowych. Łączny
koszt: blisko trzy miliony złotych.
Kolejna inwestycja to zapasowe
ujęcie wody. Na jego modernizację, wraz ze stacją uzdatniania,
placówka wydała blisko milion
złotych.

Poczta pneumatyczna
Rok 2016. Wówczas to szpital
zakupił aparat do pracowni hemodynamiki. Wraz z dostosowaniem pomieszczeń kosztowało to
blisko cztery miliony złotych. I jeszcze jedna inwestycja,
dość oryginalna, ułatwiająca
funkcjonowanie placówki. Wówczas to kosztem blisko pół miliona złotych szpital dokonał instalacji systemu poczty pneumatycznej. To siedemnaście stacji odbiorczo-nadawczych, które połączyły oddział ratunkowy, laboratorium, blok operacyjny, oddziały
łóżkowe. Służą one między innymi do transportu próbek materiału biologicznego i dokumentów
medycznych. Poczta pneumatyczna nie tylko eliminuje rutynowe
czynności noszenia próbek przez
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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.
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to dotyczyć będzie przychodni
i w założeniu ma skrócić pacjentom drogę do specjalisty.

Nowy pawilon
Teraz ginekologia i usługi
przez Internet

Łąka na Słodowcu
 Ten pomysł jest tak dobry, że trudno uwierzyć, że nikt nie wpadł na to wcześniej.
Niestety potrzeba pół miliona złotych.
Słodowiec nie ma w ostatnich
latach
szczęścia.
Schowane
za ekranami akustycznymi trasy
S8 i potężnym blokiem przy Żeromskiego niskie bloki sprawiają
wrażenie zasłoniętych, przytłoczonych i zapomnianych. Czy
jeszcze kiedyś będzie tam wesoło?
Wielką szansą na przypomnienie
mieszkańcom Bielan o tej części
dzielnicy jest pomysł na urządzenie terenu pomiędzy blokami Słodowiec 3–5a i Kiełpińska 4.
– Władze spółdzielni starają się,
aby to miejsce było coraz przyjemniejsze: trawniki, krzewy, ławki
– pisze Marta Dąbrowska. – Jednak nadal nie jest ono atrakcyjne
do wypoczynku dla lokalnej społeczności. Na środku podwórka

stoi piaskownica, w której w ciepłe
dni bawią się dzieci. Dookoła niej
jest pusty, wyasfaltowany plac.
Jak zauważa pani Marta, dzięki
nowym blokom w okolicy przybywa młodych rodzin z małymi
dziećmi. Nowa warszawska tradycja sprawia jednak, że to stare budownictwo, ze swoimi otwartymi
podwórkami jest bardziej gościnne. Gdyby lepiej urządzić teren,
mógłby to być prawdziwy strzał
w dziesiątkę.
– Z Bielańskiej Łąki będą mogli
korzystać wszyscy niezależnie
od wieku, płci czy sprawności, ponieważ obiekty tam obecne dostosowane będą do różnych potrzeb
– pisze pomysłodawczyni. – Aby
uczynić miejsce wyjątkowym

w skali dzielnicy, powinny zostać
wykorzystane wysokiej jakości elementy, kojarzące się z nazwą. Dla
dzieci byłyby to wielki pająk czy
ślimak do zabawy, karuzela, bujaki, huśtawki, drabinki dla starszych
i młodszych dzieci, zjeżdżalnia.
Dla dorosłych i starszych: drewniana wiata, strefa wypoczynku
oraz więcej zieleni i nowe ścieżki.
Według szacunków budowa
Bielańskiej Łąki kosztowałaby 484 tys. zł. Projekt jest teraz
sprawdzany przez urzędników.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie można na niego głosować
w
czerwcowym
głosowaniu
nad budżetem partycypacyjnym
na przyszły rok.
(dg)
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Jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych obecnie to
przebudowa oddziału ginekologii
i położnictwa. Koszt to około
trzech milionów złotych.
– Po pierwsze chcemy poprawić
warunki funkcjonowania izby
przyjęć. Na dotychczasowej panował ścisk – wyjaśnia Błaszczyk.
Zaznacza jednak, że chodzi też
o możliwość przyjęcia większej
liczby pacjentek do porodu i zapewnienia im dobrej opieki w tym
okresie. Inwestycja jest rozłożona
na dwa lata. Prace ruszyły w ubiegłym roku, w tym są finalizowane.
W tym roku zakończy się także
realizacja jednego z projektów
unijnych mających skutkować poprawą świadczeń usług na szpitalnym oddziale ratunkowym. To
część większego projektu, który
obejmuje Mazowsze. W Szpitalu
Bielańskim na ten cel będą wyasygnowane cztery miliony złotych. –
Dzięki nim doposażymy oddział
ratunkowy w różnego rodzaju
aparaturę i sprzęt medyczny – wyjaśnia przedstawicielka szpitala.
Drugie ważne przedsięwzięcie,
o wartości niemal 10 mln zł, realizowane aktualnie ze środków
unijnych dedykowane jest rozwojowi e-usług. Jego celem jest rozbudowa infrastruktury IT, w tym
rozwiązań umożliwiających bezpieczne przetwarzanie i wymianę
danych. Korzyść pacjenta to ułatwienie w komunikowaniu się
z placówką – między innymi daje
możliwość uzyskiwania podstawowych informacji, umawiania wizyty, otrzymywania informacji
zwrotnej po wizycie, obiegu dokumentacji czy wstępnego wywiadu
drogą internetową. Rozwiązanie

Jednak inwestycją o znaczeniu
strategicznym dla dalszego rozwoju Szpitala Bielańskiego jest
rozpoczęcie budowy nowego pawilonu szpitalnego oraz modernizacja istniejącej infrastruktury.
Prace powinny ruszyć niebawem,
potrwają nawet do 2030 r. W nowym obiekcie miejsce znajdzie
nowoczesny blok operacyjny, oddział intensywnej terapii i anestezjologii, sterylizacja oraz oddziały
szpitalne o profilu geriatrycznym,
rehabilitacji stacjonarnej oraz
psychiatrycznym – w ramach dalszego rozwoju Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
– Widzimy potrzebę rozwoju
skoordynowanej opieki geriatrycznej – mówi Elżbieta Błaszczyk.
Wymagałoby to wdrożenia właściwej polityki senioralnej. W tym zakresie ważnym elementem strategii miejskiej mogłoby być utworzenie Bielańskiego Centrum Opieki
Geriatrycznej. W założeniu byłaby
to komórka łącząca w sobie internę, psychiatrię, neurologię, ortopedię, diabetologię, kardiologię,
laryngologię, nefrologię oraz rehabilitację. Jako optymalny model
opieki mogłaby ona funkcjonować
w oparciu o oddział geriatryczny,
ośrodek pobytu dziennego i poradnię specjalistyczną.
– Pacjenci mogą nie zauważać
każdej zmiany i nowej inwestycji.
Niemniej w ciągu ostatnich dziesięciu lat udało nam się odremontować praktycznie cały szpital, oddział po oddziale. Inwestycje
wciąż trwają, plany mamy daleko
idące, ale i tak niezależnie
od wszystkiego, ostatecznym recenzentem naszych działań był,
jest i będzie pacjent – kwituje
przedstawicielka dyrekcji.
(AS)

Veturilo wróciło na Bielany
 Do metra, na uczelnię czy do urzędu? Rowery publiczne znów pomogą w codziennych dojazdach.
źródło: Facebook Veturilo – Nextbike Polska

źródło: rowery.um.warszawa.pl

Bielany to jedna z pięciu dzielnic, w których wszystkie wypożyczalnie Veturilo pozostają w tym
roku na starych miejscach i jednocześnie nie przybywa nowych. Zarząd Dróg Miejskich uznał, że
najważniejsze jest zagęszczenie
sieci w centralnej Warszawie.
Wiele nowych samoobsługowych
stacji stanęło w Śródmieściu
i na Woli. Mieszkańcy Bielan
na razie muszą zadowolić się tym,
co funkcjonowało w zeszłym roku.
Prawdziwym strzałem w dziesiątkę było ustawienie wypożyczalni w kampusie Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w lesie Bielańskim, na przystanku
tramwajowym na rogu Marymonc-

kiej i Dewajtis oraz stacji metra
Stare Bielany. Studenci i pracownicy UKSW korzystali z Veturilo
na tyle intensywnie, że Dewajtis
była ulicą z największym natężeniem ruchu rowerów publicznych
w Warszawie (większe było tylko
na Polu Mokotowskim).
Wypożyczalnie znajdziemy także przy pozostałych stacjach metra (Młociny, Wawrzyszew, Słodowiec), na skrzyżowaniach al. Reymonta z Conrada i Broniewskiego
z
Perzyńskiego
oraz
przed urzędem dzielnicy.

Jak wypożyczyć rower?
Osoby, które jeszcze nie korzystały z Veturilo muszą założyć

konto na stronie veturilo.waw.pl
i wpłacić 10 zł. Aby wypożyczyć
rower, należy przyłożyć do terminala Kartę Miejską lub wpisać numer telefonu i PIN. Rower można
też wypożyczyć również za pomocą aplikacji na smartfona.
Rower jest zwalniany z elektrozamka po zalogowaniu się na terminalu lub w aplikacji oraz podaniu numeru roweru (lub zeskanowaniu kody QR za pomocą telefonu). W przypadku zwrotu nie
trzeba nawet podchodzić do terminala. Wystarczy, że ustawimy
rower w stojaku tak, by elektrozamek się zamknął. Zamknięcie
blokady zostanie potwierdzone
sygnałem dźwiękowym. System

sam odnotuje zwrot pojazdu. Dla
pewności można sprawić na terminalu lub w aplikacji, czy zwrot
został odnotowany.
Rowery są też wyposażone
w linki z zamkiem szyfrowym, kod
do którego wyświetla się na ekra-

nie terminala podczas wypożyczenia. Można z nich korzystać
w czasie postoju, jeśli chcemy zostawić rower np. przed sklepem.
Linki służą również do zwrotu
w sytuacji, gdy wszystkie elektrozamki są zajęte. Przypominamy
wtedy rower do innego.
Pierwsze 20 min jazdy jest
za darmo, zaś przejazd krótszy niż

Pierwsze
20 min jazdy jest
za darmo, zaś przejazd
krótszy niż
godzina kosztuje
złotówkę. Druga
godzina jazdy
kosztuje 3 zł, trzecia – 5 zł,
a czwarta i każda
kolejna – 7 zł.
godzina kosztuje złotówkę. Druga
godzina jazdy kosztuje 3 zł, trzecia – 5 zł, a czwarta i każda kolejna – 7 zł.
Od tego roku system Veturilo
składa się z 300 stacji i 4455 rowerów standardowych i 60 dziecięcych. Nie brakuje też gadżetu
w postaci 45 tandemów. Sezon
Veturilo już tradycyjnie potrwa
do końca listopada.
(dg)
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NADSTAW USZU

ją się na mowie, jednocześnie wytłumia-

Zgodnie z wynikami Narodowego

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

jąc hałasy otoczenia. Mogą one być re-

Spisu Powszechnego problem niedo-

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

gulowane za pośrednictwem smartfona,

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

współpracują z wieloma innymi urządzeniami elektronicznymi, z których korzy-

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

stamy na co dzień. Są prawie niewidocz-

rozmowy w hałasie, a wśród osób

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

ne lub zminiaturyzowane do eleganckich

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

SŁUCH POD LUPĄ

i estetycznych kształtów, a ich obsługa
jest bardzo prosta.

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

wystarczy po prostu założyć dowolny

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

chem – wynika z danych zebranych

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

podczas Narodowego Testu Słuchu.

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, łatwiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

Aparaty

słuchowe

dopasowane

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

nym. Drugim powodem jest wszech-

bezbolesne, szybkie i bezpłatne. Często

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

obecny hałas: godziny spędzone ze

skutecznym rozwiązaniem otwierającym

bezpieczeństwo użytkowników.

słuchawkami

spacery

drzwi do świata dźwięków, które wyda-

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

wały się bezpowrotnie utracone, może

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

harmider podczas koncertów i imprez,

okazać się aparat słuchowy.

w

uszach,

praca w fabryce przy głośno pracujących urządzeniach.

nia, a tym samym funkcjonowania osób

APARAT NIE TAKI STRASZNY

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

W Polsce aparaty słuchowe, bez

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

względu na wiek oraz rodzaj niedosłu-

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świe-

chu są refundowane przez NFZ oraz, al-

Na naszym słuchu polegamy w wielu

cie jest codziennie narażona na ucią-

ternatywnie przez PCPRy. Współczesne

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

żliwe dźwięki, które powodują stałą

aparaty słuchowe to maleńkie cuda

nie zapominajmy go cenić i dbać o nie-

degradację słuchu.

techniki. Ich czułe mikrofony koncentru-

go.

oraz radość życia.
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Ostatnia chwila na ratunek

Bielański Wilanów, czyli pałac Brühla
 Czy pałac zwany niegdyś Wilanowem Północy ma szanse wrócić jeszcze kiedyś do dawnej świetności?
źródło: Pałac w 1942 r. Źródło: NAC.

Jest na Młocinach przy Muzealnej pałac porównywany niegdyś
do Łazienek i Wilanowa. Dziś
niestety pałac Brühla Łazienek
już nie przypomina. Stoi zaniedbany, rozgrzebany, ogołocony
i popada w ruinę. Przykro patrzeć, choć resztki dawnej świetności wciąż jeszcze wyzierają
spod odrapanych ścian, pozabijanych okien i stert gruzów.

Huczne zabawy i bale
Pałac został wzniesiony jako podmiejska rezydencja w latach 1752–
1758 według projektu Jana Fryderyka Knöbla, z inicjatywy ministra
króla Augusta III – Henryka
Brühla, który w 1750 roku zapewnił
swemu nieletniemu synowi Alojze-

mu Fryderykowi urząd starosty
warszawskiego.
Młociny wchodziły wówczas
w skład uposażenia starostwa
i wcześniej słynęły ze zwierzyńca
– wygrodzonego fragmentu puszczy, w którym polował między innymi sam król August III.
Pod koniec wieku XVIII pałac
został przebudowany według projektu Szymona Bogumiła Zuga.
Wówczas powstały też na terenie
ogrodu pawilony parkowe.
Pałac słynął z hucznych zabaw
i bali. Bywał tu między innymi
Stanisław August Poniatowski.
Po roku 1790 posiadłość stała się
własnością Michała Starzeńskiego, a od 1820 należała do rodziny
de Pothsów. W 1898 znów został

przebudowany i
w willę letniskową.

zamieniony

Muzealna obsadzona
kasztanowcami
Pałac został zniszczony podczas II wojny światowej, a po wojnie odrestaurowany. W 1949 roku
urządziło się w nim Muzeum Etnograficzne, a po 1973 roku przejęła go Polska Akademia Nauk.
Malowniczo położony na wiślanej
skarpie pałac składa się z parterowego budynku głównego oraz
oskrzydlających go oficyn. Od ulicy Pułkowej wiedzie w kierunku
bramy i dziedzińca ulica Muzealna, czyli dawna aleja dojazdowa
obsadzona starymi kasztanowcami. Na tyłach pałacu przetrwały

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

relikty parku założonego po 1753
roku jako ogród barokowy połączony ze zwierzyńcem oraz nadwiślańskim naturalnym krajobrazem.

Apartamentowce obok pałacu
PAN wyprowadził się z mocno
nadgryzionego zębem czasu pałacyku na początku lat 90. Starania
o odzyskanie pałacu rozpoczęli
wtedy spadkobiercy ostatniego
przedwojennego właściciela Stefana Grodzickiego. Po długich
staraniach się udało, a z ich rąk
przejął pałac Sławomir Tomaszewski – honorowy prezes austriackiego Forum Polonii. Deklarował remont zaniedbanego
zabytku, ale w zamian żądał zgody na… budowę w parku
przed pałacem kilku apartamentowców. Biuro Naczelnego Architekta Miasta odmówiło wydania
pozwolenia na budowę, ale
w 2006 roku zgodę wydał mazowiecki konserwator zabytków Ryszard Głowacz, który wkrótce został odwołany ze stanowiska.

Co dalej?
W połowie 2008 roku nowym
właścicielem obiektu został Sylwester Gardocki. Deklarował remont i przeznaczenie pałacu
na swoją prywatną rezydencję.
Jednak tylko ogrodził cały teren
łącznie z wałem przeciwpowodziowym, szlakiem turystycznym
i dojazdem rowerowym do sezonowego promu w Łomiankach.

A pałac niszczał w oczach. Strzegące wejścia dwa kamienne lwy
zostały strącone, na działce rosły
sterty gruzu, ale zapowiadany remont wciąż się odwlekał. Pod koniec 2012 roku na terenie parku
ze studzienki zaczęły sączyć się fekalia. Pałacyk został zalany ściekami, a nieprzyjemny, eufemistycznie mówiąc, zapach stał się
zmorą całej okolicy. Dopiero nagłośnienie sprawy w mediach rozwiązało problem. Dziś już nie
śmierdzi, ale gdy się patrzy

Gdy się
patrzy na niszczejący
pałac, serce się kraje.
To ostatnia chwila
na ratunek.
na niszczejący pałac, serce się kraje. To ostatnia chwila na ratunek.
Tymczasem trwa spór między
właścicielem a konserwatorem.
Gardocki chciałby nadbudować
piętro pałacyku, postawić nowy
budynek od strony bramy. – Ja
tam nie chcę zrobić żadnej restauracji, żadnego hotelu. Chcę
po prostu odrestaurować budynek,
ale dostosowując go wewnętrznie
do funkcji współczesnej – przekonuje. Konserwator stawia jednak
swoje warunki i nie na wszystkie
pomysły Gardockiego się zgadza.
Remont budynku według wytycznych konserwatora może kosztować nawet 30 mln złotych. Gardocki może liczyć na pomoc ze
strony ratusza, ale sumę, jaką zaproponowało mu miasto, uważa
za śmiesznie niską w stosunku
do skali remontu. Pat trwa, a pałacyk sobie spokojnie niszczeje.
(wk)

Zróbmy z pływalni na Chomiczówce aquapark

 Pływalnia na Chomiczówce jest oblegana od rana do wieczora. Mieszkańcy chcieliby uatrakcyjnić ją
dmuchanym torem zabawowym z przeszkodami i pontonami.
Pomysł wyposażenia basenu
na Conrada w taki tor pojawił się
w ramach tegorocznego budżetu

Nie ma

partycypacyjnego. Miałby on być
montowany podczas akcji lato i zima w mieście, w czasie ferii oraz
jak najczęściej w weekendy
przy zachowaniu możliwości „normalnego”, rekreacyjnego pływania
na przynajmniej dwóch torach.
Pomysł o tyle ciekawy, że na basenie na Chomiczówce nie ma popularnych w aquaparkach atrakcji
– zjeżdżalni, rur, fontann, fal itp.
Budowa aquaparku raczej w naj-

ruch jest tu spory, więc najlepiej
rezerwować godziny telefonicznie.
Ceny wygórowane nie są – za godzinę pływania trzeba zapłacić 14 zł (ulgowe wejścia 9 zł).
Basen nie jest duży – to pływalnia 25 metrowa. Nie jest też zbyt

głęboko – maksymalnie 1,80 m.
Jest też jacuzzi i dwie sauny.
W hali basenowej znajduje się widownia mogąca pomieścić 121
osób. Często odbywają się tu
szkolne zawody pływackie. Nie
ma luksusów, ale chętnych nie

brakuje, choć część użytkowników narzeka na organizacyjny bałagan. Za to jakość zajęć z aerobiku, czy nauki pływania wszyscy
gremialnie chwalą. Potrzebne
nam dodatkowe atrakcje?
(wk)
źródło: FB CRS Bielany

luksusów, ale chętnych
nie brakuje, choć część
użytkowników narzeka
na organizacyjny
bałagan. Za to jakość
zajęć z aerobiku, czy
nauki pływania wszyscy
gremialnie chwalą.
Potrzebne nam
dodatkowe atrakcje?

bliższym czasie okolicy nie grozi,
tymczasem dmuchany tor zabawowy byłby dużo tańszą alternatywą.
Dla uczniów szkół korzystających
dziś z pływalni, a także dla korzystających z niej rodzin. Wstępny
koszt realizacji tego pomysłu został oszacowany na 32 tys. zł.

Ceny niewygórowane
Może to i dobry pomysł, bo
atrakcji nigdy dość, choć basen
na Chomiczówce i dziś „obłożony” jest niemiłosiernie i grafik ma
mocno napięty. Pływalnia czynna
jest codziennie od godziny 6 do 22
w dni powszednie, a w weekendy
od godziny 8 do 22. W dni powszednie z basenu korzystają
szkoły, odbywa się nauka pływania, trenują tu młodzi pływacy,
odbywają się lekcje pływania, zajęcia gimnastyki w wodzie, aquaerobiku… Popływać na wolnych
torach we względnym spokoju da
się najlepiej wczesnym rankiem
i późnym wieczorem. W weekendy, kiedy zajęć jest mniej, pływalnia jest dla chętnych otwarta, ale

Dmuchany plac zabaw z powodzeniem funkcjonuje już na pływalni przy Lindego

Nowe mieszkania
na skraju Starych Bielan

 5 minut od stacji metra, zielony dziedziniec i wielki
taras – kto zamieszka w nowym apartamentowcu?

źródło: materiały prasowe

Place budowy na Chomiczówce, Wawrzyszewie i Słodowcu,
gdzie deweloperzy budują kolejne
bloki dla setek nowych mieszkańców, to już chleb powszedni. Zupełnie inaczej jest w zabytkowym
sercu dzielnicy, które na pierwszy
rzut oka wygląda na niezmienione od lat 60. Nic bardziej mylnego. Nowe inwestycje powstają także tam, ale na szczęście są na tyle kameralne, że nie rzucają się
zbytnio w oczy.
Kolejny niewielki apartamentowiec zbuduje Bouygues Immobilier. Inwestor postanowił reklamować mieszkania bliskością lasku
Lindego, stąd myląca nazwa „Lin-

de Residence”. W rzeczywistości
budynek powstanie przy Oczapowskiego 17, obok skrzyżowania
z Grodeckiego i szkoły podstawowej. To pięć minut spaceru od stacji metra Wawrzyszew.
Linde Residence będzie mieć
cztery piętra, na których znajdzie
się 45 mieszkań o powierzchni 31–116 m2, oraz garaż podziemny na 55 aut. Budynek będzie oferować kilka niespotykanych rozwiązań, takich jak klimatyzacja sterowana zdalnie za pomocą aplikacji na smartfona.
Budowa zakończy się w przyszłym roku.
(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Niezwykła przemiana historycznej willi
 Była ruina, jest zadbany zabytek. Teraz dom przy Palisadowej będzie służyć mieszkańcom Bielan.

Prawie 100 lat historii
Budynek przy Palisadowej powstał na początku lat 20. ubiegłego wieku i oryginalnie był własnością Jana Gessnera, właściciela apteki w Alejach Jerozolimskich.

Budynek
przy Palisadowej powstał
na początku lat 20.
ubiegłego wieku
i oryginalnie był własnością
Jana Gessnera, właściciela
apteki w Alejach
Jerozolimskich.

Dach zabezpieczony przed dalszym niszczeniem, elewacja naprawiona, teren dookoła dokładnie
posprzątany. Osoby, które dawno
nie odwiedzały Placówki, mogłyby

nie rozpoznać przedwojennej willi
przy Palisadowej 7, która przeszła
w ostatnich tygodniach wielką
przemianę. Niedawna ruina wygląda przeszła właśnie remont.

– Stanęliśmy na głowie, żeby
znaleźć pieniądze na przywrócenie jej dawnego blasku – mówi wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski (Razem dla Bielan). – Te-

OGŁOSZENIA DROBNE

·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

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

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, do
zabudowy 1000 m2. WYSYCHY gm. ZABRODZIE
pow. WYSZKÓW. 44 km od Warszawy. Dojazd do
działki od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej. Na
rekreacyjną lub budowę domu jednorodzinnego.
Prąd-siła, woda-studnia wiercona, wodociąg
w drodze. Ogrodzona-siatka. Księga wieczysta.
Notarialnie. Cena za całość: 95000 zł.
508-385-718
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
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·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

·Piec gazowy c.o. do mieszkania, domu
691-686-772
REMONTY = Mieszkania Łazienki Kuchnie
506-091-379
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112

DAM PRACĘ
·Aaaaaaaa Poranne sprzątanie sklepu
odzieżowego w CH Arkadia w Warszawie. Telefon
tel. 797-339-914
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Zatrudnię kucharza do gotowania obiadów
domowych 3xtyg. Wymagana znajomość kuchni
azjatyckiej i śródziemnomorskiej. Tel.
669-609-899
·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669-980-003
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·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@kancelariedoradcze.pl

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Izolacje natryskowe pianą PUR. Izolujemy:
poddasza, tarasy, fundamenty, hale magazynowe,
pomieszczenia gospodarcze... Przyjazd i wycena
gratis! Tel. 668-141-522, 530-830-423,
purpartner@wp.pl
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raz rozważamy przeznaczenie willi
na cele użyteczności publicznej.
Moim marzeniem jest otwarcie
tam Muzeum Bielan, ale na to potrzebowalibyśmy około 3 mln zł.

Choć podczas II wojny światowej
niedaleko rozegrała się bitwa nazywana Warszawskimi Termopilami, willa przetrwała. Po wojnie komunistyczne władze upaństwowiły
ją, przeznaczyły na mieszkania
kwaterunkowe i… przestały dbać.
Przez kilka ostatnich lat budynek był kompletną ruiną, a bielański samorząd rozważał nawet
wystawienie jej na sprzedaż.
(dg)

·Skup książek – dojazd, 666-900-333
·Skup książek 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 odznaczenia szable bagnety tel.
601-336-063
·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
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

źródło: ZTM

„Dziewczynka ze
zdjęcia” odnaleziona
 W poprzednim numerze ogłosiliśmy poszukiwania
dziewczynki ze zdjęcia, wykonanego w 1958 roku
na Żeromskiego. Trwały one… kilka dni.

Trzydniowy wraca
 Projekt „ustawy Sasina” przynosi pozytywne efekty.
Aby udowodnić, że metropolia ma się dobrze,
warszawski samorząd wprowadza nowe bilety
komunikacji miejskiej.
Od kilku tygodni mamy do czynienia z nietypowym zjawiskiem:
spór między PiS a PO sprawia, że
warszawscy samorządowcy nagle
znajdują rozwiązania problemów,
na które wcześniej nie potrafili
wpaść. Wszystko z powodu tzw.
ustawy Jacka Sasina, czyli projektu połączenia aglomeracji warszawskiej w gigantyczny powiat.
Były wojewoda twierdzi, że Warszawa źle współpracuje z sąsiednimi gminami, czego skutkiem jest
m.in. rzekomy brak zbiorowej komunikacji aglomeracyjnej. Aby
pokazać, że PiS się myli, warszawska PO przygotowała zmiany
w taryfie biletowej.
Nowości dotyczą przede wszystkim mieszkańców II strefy, którzy
zapłacą mniej za bilety 30- i 90dniowe. Skorzystają jednak także
warszawiacy. W taryfie pojawi się

bilet o niezwykle skomplikowanej
nazwie: jednorazowy przesiadkowy grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 osób. Będzie on kosztować 22 zł i posłuży przede
wszystkim wycieczkom szkolnym
z gimnazjów i liceów (uczniowie
podstawówek od września pojadą
za darmo). Dzięki niemu opiekunowie przestaną okupować kasowniki i kasować pliki biletów,
ale skasują 2–3 kartoniki za całą
wycieczkę.
Po wielu apelach warszawiaków
do taryfy wróci bilet trzydniowy,
wycofany ze sprzedaży z końcem 2013 roku. Będzie on kosztować 36 zł (I strefa lub 57 zł (obie
strefy).
Pojawi się też bilet konferencyjny, umożliwiający organizatorom
konferencji zakup biletów dla
uczestników na dowolnie wybrany

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 51-750-2

Nowe bilety w taryfie

okres. Bilety będą kodowane
na specjalnych Warszawskich
Kartach Miejskich lub w innej
formie, uzgodnionej z organizatorem.

Po wielu
apelach warszawiaków
do taryfy wróci bilet
trzydniowy, wycofany ze
sprzedaży z końcem 2013
roku. Będzie on
kosztować 36 zł (I strefa
lub 57 zł (obie strefy).
Zmiany musi jeszcze zatwierdzić Rada Warszawy, ale wydaje
się to być formalnością. Zmiany
mają wejść w życie od 1 czerwca.
(dg)

Do 11. roku życia mieszkałam w domu przy Żeromskiego, na rogu
Hajoty. W tym roku kończę 65 lat – pisze Czytelniczka
„Zdjęcie przedstawia mnie
na rowerku i moją Mamę w budce
telefonicznej. Do 11. roku życia
mieszkałam w domu przy Żeromskiego, na rogu Hajoty. W tym roku kończę 65 lat. Pamiętam budowę osiedla po drugiej stronie Żeromskiego i wielką radość wszystkich dzieciaków z naszego podwórka po jej zakończeniu. Przy no-

wych blokach były place zabaw,
zjeżdżalnia, huśtawka, drabinki.
Biegaliśmy tam się bawić, zwłaszcza po tym, jak założono sygnalizację świetlną na Żeromskiego”.
…a teraz place zabaw na nowych osiedlach są grodzone
i dzieci ze starszych domów nie
mogą z nich korzystać.
(dg)

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w l atach 50. ubiegłego wieku.
W m o im g a b in e c i e je s t c o n a jm n ie j o d 8 l a t, a l e
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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