
Obecna nazwa końcowej stacja
metra wskazuje, że wysiadając
na niej znajdziemy się na pięk-
nym, zielonym osiedlu. Niestety
tak nie jest, bo żeby dostać się
na Młociny, trzeba przejechać
jeszcze kilka przystanków autobu-
sem. Faktycznie stacja znajduje
się przed wejściem głównym
do istniejącej w tym miejscu huty:
wcześniej Huty Warszawa, obec-
nie Huty Arcerol Mital Warszawa.

W tym roku Huta świętuje swo-
je 60-lecie. Ma się dobrze i nie za-
mierza znikać z mapy Bielan,
więc obecna nazwa stacji wprowa-
dza w błąd zarówno mieszkańców
Warszawy, jak i przyjezdnych.
Dziwi mnie, że nie pomyślano
o tym nadając nazwę tej stacji,
pomijając opinię radnych dzielni-

cy, którzy w 2005 roku opowie-
dzieli się za nazwą „Huta Warsza-
wa”. Może górę wzięła jakaś fo-
bia, związana ze słowem „huta”
czy też chęć zmiany historii?
A przecież przez kilka dziesiątek
lat Huta była ważnym miejscem
na mapie naszej dzielnicy, miej-
scem pracy wielu tysięcy osób,
a także stanowiła miastotwórczy
element Bielan. Huta to także
ważne miejsce w dziejach ruchu
„Solidarność”. Jej załoga w sierp-
niu 1980 roku natychmiast popar-
ła strajkujących na Wybrzeżu
stoczniowców.

Huta to również świetny przy-
kład udanej transformacji ustro-
jowej, która odbyła się w naszym
kraju. Przykład, jak wielki zakład
pracy, jakim była do roku 1980,

stał się dziś znaczącym w przemy-
śle hutniczym producentem stali.
To także przykład więzi między-
ludzkich środowiska hutniczego.
Prezes Marek Kempa otacza tro-
ską i wsparciem brać hutniczą,
skupioną w Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Huty Warszawa. Bielany nie
powinny się Huty wstydzić. 60 lat
to naprawdę kawał historii, a hi-
storia powinna być widoczna ta-
kże w nazewnictwie. Zresztą wę-
zeł Młociny zlokalizowany został
w obszarze Miejskiego Systemu
Informacji o nazwie… „Huta”.

Zdaniem moim i innych rad-
nych nazwa „Młociny-Huta” upo-
rządkuje historię, a jednocześnie
pozwoli zachować powstałe przez
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„Młociny” zmienią nazwę?
� Zarząd i rada Bielan poprosiły Radę Warszawy o zmianę nazwy węzła
„Młociny” na „Młociny-Huta”.

dokończenie na stronie 2
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ostatnich kilka lat przyzwyczaje-
nia do „Młocin”.

Anna Czarnecka
radna dzielnicy Bielany

***
Moim zdaniem argumenty rad-

nych uzasadniają nie zmianę na-
zwy stacji, ale budowę pomnika.
Oczywiście nazwy powinny odwo-
ływać się do historii dzielnicy
i przemianowanie dawnej pętli
„Huta” na „Młociny” było spo-

rym błędem, ale minęło już osiem
lat. Czy nam się to podoba, czy
nie, nowa nazwa już się przyjęła
i funkcjonuje na określenie niety-
powego „dworca” o znaczeniu
ogólnopolskim. Dodanie do niej
drugiego wyrazu nie tylko nie cof-
nie nas do roku 2008, ale jeszcze
wprowadzi zbędny zamęt.

Osobną kwestią są pieniądze.
Jak poinformował mnie rzecznik
ZTM Wiktor Paul, dwa lata temu
oszacowano koszt zmiany nazwy
węzła na 300 tys. zł. Teraz być
może byłoby taniej, bo na całej
starej linii metra czeka nas wy-

miana oznakowania. Ale nawet
gdyby udało się zejść do 30 tys. zł,
wolałbym przeznaczyć taką kwotę

w połowie na urządzenie zieleni,
a w połowie na skromne upamięt-
nienie 60-lecia Huty.

Dominik Gadomski
historyk

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Czerwiec roku 2015. W głoso-
waniu nad budżetem partycypa-
cyjnym znowu chętnie wybierane
są projekty rowerowe, takie jak
„Budowa ścieżki rowerowej
przy parku Stawy Kellera odc.
Kolektorska – Gdańska”. Po-
nad 400 mieszkańców głosuje
za budową 150-metrowego odcin-
ka na przedłużeniu al. Słowiań-
skiej. Rowerzyści mają pojechać
tamtędy prosto do Gdańskiej.
Tam droga ma się kończyć prze-
jazdem na progu zwalniają-
cym. 75 tys. zł zostaje zapisanych
w budżecie na 2016 rok i powstaje
docelowy projekt.

– W ramach projektu wybudo-
wano nowy odcinek ścieżki rowe-
rowej na Bielanach – odfajkowują
urzędnicy z bielańskiego ratusza.
Czyżby?

– Ścieżka miała być rowerowa,
ale skończyła bez oznakowań –
zauważa pani Ludmiła. – Zgod-

nie z projektem miała się kończyć
wyniesionym przejazdem przez

Gdańską. Projekt uznano za za-
kończony, a tymczasem nie ma
przejazdu, nie ma wyniesienia,
a ścieżka kończy się piachem. Nie
jest nawet dociągnięta do chodni-
ka.

Tą właśnie ścieżką jechała
w piątek 31 marca nastoletnia rol-
karka. Około 11:30 policja otrzy-
mała informację, że na Gdańskiej
doszło do tragicznego wypadku.
Według relacji naszych czytelni-
ków, którzy byli na miejscu
wkrótce po wypadku, najbardziej
prawdopodobny jest scenariusz,
w którym dziewczyna straciła
równowagę na ziemnym odcinku
ścieżki i wpadła prosto pod nadje-
żdżający samochód. Sprawę bada
teraz prokuratura. A co z braku-
jącym progiem zwalniającym?

– W ubiegłym tygodniu dostali-
śmy od inżyniera ruchu uzgodnio-
ny projekt – mówi wiceburmistrz
Artur Wołczacki. – Próg zostanie
zamontowany w ciągu 45 dni.

(dg)

Nastolatka nie żyje
Co się stało na Gdańskiej?
� W piątek 31 marca na lokalnej ulicy obok parku
Stawy Kellera zginęła młoda dziewczyna. Dokładnie
w tym miejscu miał powstać próg zwalniający.
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„Młociny” zmienią nazwę?

Dwa lata
temu oszacowano koszt
zmiany nazwy węzła
na 300 tys. zł.
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Wpis na Facebooku zaalarmo-
wał bielańskich internautów:
„Uwaga, ok. 20.10 w Lasku Lin-
dego mojemu koledze mężczyzna

ubrany na ciemno, w okularach,
próbował poderżnąć gardło!”.

Znajomy ofiary informował, że
napastnik miał około 25 lat i mię-
dzy 160 a 170 cm wzrostu. Nosił
prostokątne okulary. Ubrany był
w ciemną kurtkę i jeansowe
spodnie. Miał przy sobie plecak
typu „kostka”. Zgodnie z infor-
macjami, które pojawiły się na fo-
rum napastnik zapytał o godzinę

i poprosił o wskazanie drogi
do stacji metra Stare Bielany.
Po otrzymaniu odpowiedzi podą-
żył za ofiarą. W pewnym momen-
cie wyciągnął nóż i przyłożył go
do szyi mężczyzny. Doszło
do szarpaniny, w wyniku której
napadnięty doznał zranienia pal-
ca, a napastnik uciekł. Ostre na-
rzędzie, którym posłużył się ata-
kujący, wyglądało na nóż typu su-
rvivalowego. Jest możliwe, że na-
pastnik był pod wpływem narko-
tyków.

Rzeczniczka bielańskiej policji,
kom. Elwira Kozłowska poinfor-
mowała nas, że faktycznie 26
marca na terenie Lasku Lindego
miała miejsce interwencja. Funk-
cjonariusze zostali wezwani kilka-
naście minut po ataku, ale próba
odnalezienia sprawcy skończyła
się niepowodzeniem.

– Pokrzywdzony nie chciał zgła-
szać zdarzenia na policję. Nie jest

w tej sprawie prowadzone postępo-
wanie – poinformowała kom. Ko-
złowska. Dodała, że notatka z opi-
sem wypadków trafi do dzielnico-
wego. Policjanci mają objąć ten re-
jon (zwłaszcza okolice stacji metra)
szczególnym nadzorem. Według
policji, w ostatnim czasie nie docho-
dziło w tym miejscu do podobnych
incydentów. Policja ma być czujna,
ale i my zachowajmy ostrożność
przebywając w okolicach Lasku
Lindego. Zwłaszcza po zmroku.

(AS)

Policja prosi o czujność

Nożownik w Lesie Lindego?
� Zapytał o godzinę i poprosił o wskazanie drogi do stacji metra Stare Bielany. Po otrzymaniu odpowiedzi podążył
za ofiarą. Potem wyciągnął nóż.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Policja ma być czujna, ale i my zachowajmy ostrożność
przebywając w okolicach Lasku Lindego

Znajomy
ofiary informował, że
napastnik miał około 25
lat i między 160 a 170 cm
wzrostu. Nosił prostokątne
okulary. Ubrany był
w ciemną kurtkę
i jeansowe spodnie.



Zakwas to mieszanina mąki
żytniej i wody, w której sponta-
nicznie rozwijają się bakterie
kwasu mlekowego i drożdże. I te-
raz musimy zagłębić się w fascy-
nujący świat mikroorganizmów,
bo naszym głównym bohaterem
będą bakterie kwasu mlekowego,
a drugoplanowym – zdecydowa-
nie mniej licznym w dobrej jako-
ści zakwasie (dokładnie 100 razy)
– drożdże. Bakterie kwasu mleko-
wego, uznawane za bakterie pro-
biotyczne żyją w naszym przewo-
dzie pokarmowym wspomagając

organizm człowieka. Jak? Fer-
mentują („przetwarzają”, „wyja-
dają”) cukry proste na kwas mle-
kowy- stąd też pochodzi nazwa
„zakwas”. Ta właściwość to ich
„super moc” – dlatego chleb żytni
na wielofazowym zakwasie ma ni-
ski indeks glikemiczny i stały,
umiarkowany poziom glukozy we
krwi, co skutecznie zapobiega na-
padom głodu. Nasi mikroskopijni
bohaterowie skutecznie hamują
też rozwój niepożądanej mikro-
flory jak inne bakterie, pleśnie
i inne toksyczne substancje, które

akumulują się w organizmach.
Obróbka termiczna ciasta w pro-
cesie wypieku nie powoduje ich
likwidacji – są odporne na działa-
nie wysokich temperatur, dlatego
tak niezwykle istotna jest długa
fermentacja zakwasu, podczas
której są rozkładane.

Niestety większość dostępnego
pieczywa na rynku nie jest robio-
na wg. sztuki piekarskiej, tylko
byle szybciej i byle więcej. Termin
„zakwas” używany jest przez pie-
karzy swobodnie – większość
„pieczywa” robiona jest z zakwa-

su w proszku metodą jednofazo-
wą (trwa to kilkanaście minut).
Chleby robione są z gotowych
mieszanek mąki z przeróżnymi
dodatkami – tzw. miksów piekar-
skich, które wystarczy zmieszać
z wodą, a wypiek jest gotowy
w półtorej godziny. Ciasto nie
podlega fermentacji i bakterie nie
mają szansy przeprowadzić nawet
podstawowych procesów w tak
krótkim czasie.

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88

Pieczywo bez polepszaczy,
spulchniaczy i konserwantów,

pieczone na zakwasie
powstającym przez kilkanaście

godzin.
Sklepy firmowe:

Łomianki Warszawska 95A
Warszawa, Leopolda Staffa 2,
Warszawa, Bazarek Marymont
Facebook: Piekarnia Piwoński
www.tradycyjnapiekarnia.pl

Na Chomiczówce jest wiele pla-
ców zabaw oraz boisk, ale brakuje
bardziej nietypowych atrakcji,
które stanowiłyby urozmaicenie
dla młodzieży. Tak w każdym ra-

zie uważa autorka jednego z pro-
jektów, który będzie walczyć o do-
finansowanie z budżetu partycy-
pacyjnego w tej dzielnicy. Co mia-
łoby być ową „nietypową atrak-
cją”? Zdaniem zgłaszającej czymś

takim mógłby stać się pumptrack,
czyli specjalnie ukształtowany tor,
głównie dla rowerzystów, ale rów-
nież osób jeżdżących na deskorol-
kach i hulajnogach.

Kilka projektów dla
Chomiczówki

Obiekt zlokalizowany w Parku
Chomicza miałby służyć amato-
rom, ale również profesjonali-
stom. Według założeń zapętlony
tor składałby się z serii odpowied-
nio rozmieszczonych niewielkich
„górek”, dodatkowo z odpowied-
nio wyprofilowanymi zakrętami.
Długość toru miałaby około 100–
120 metrów długości. Zajmował-
by pole o powierzchni około 550–
600 metrów kwadratowych. Tor
byłby dostępny dla wszystkich,
bez ograniczeń godzinowych oraz
wiekowych a korzystanie z niego
byłoby bezpłatne. Całkowity koszt
realizacji pomysłu to 150 tysięcy
złotych. Jest to o tyle ważne, że
projekt będzie rywalizował
na Chomiczówce z kilkunastoma

innymi. Wśród nich tylko kilka
bezpośrednio nawiązuje do szero-
ko pojętej tematyki sportowo-re-
kreacyjnej. Jednym z nich jest po-
mysł remontu 300-metrów ścieżki
rowerowej i chodnika – od Con-

rada do Maczka. Innym – wodny
plac zabaw przy Conrada 6, kolej-
nym – organizacja zajęć sporto-
wych dla dzieci i młodzieży (ta sa-
ma lokalizacja). I jeszcze jeden
projekt dedykowany rozwojowi fi-

zycznemu najmłodszych – plac za-
baw na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 80, która znajduje się
w centrum osiedla Chomiczówka.
Głosowanie w czerwcu.

(AS)
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Obiekt
zlokalizowany w Parku
Chomicza miałby służyć
amatorom, ale również
profesjonalistom. Według
założeń zapętlony tor
składałby się z serii
odpowiednio
rozmieszczonych
niewielkich „górek”,
dodatkowo
z odpowiednio
wyprofilowanymi
zakrętami.

Pumptrack dla Chomiczówki
� Tor (nie tylko) dla rowerzystów powalczy o pieniądze z budżetu partycypacyjnego. W grę wchodzi 150 tysięcy złotych.

źródło:app.tw
ojbudzet.um
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Kupujesz chleb „na zakwasie”?
Sprawdź, czy nie nabito Cię w butelkę
� Wiele mówi się o zakwasie, a każda piekarnia przyciąga klientów reklamą
pieczywa na zakwasie. Jednak zakwas, zakwasowi nierówny. Czym on jest i dlaczego
panuje wokół niego takie zamieszanie?



Obudził mnie hałas – to tata i brat jak

co dzień, wcześnie rano szykują się

do wyjścia. Znowu ruszają na połów ryb,

a mama jak zwykle pomaga im się wy-

brać. Zbierają sieci, które po wczorajszej

wyprawie chyba mocno się splątały, bo

tata znowu zrobił tę groźną minę, którą

robi zawsze, gdy nie może sobie pora-

dzić z ich rozplątaniem i ostatecznie całą

sytuację bohatersko ratuje mój starszy

brat. Zawsze o poranku widzę ten sam

obraz, na który tak bardzo lubię patrzeć,

a później z niecierpliwością oczekuję

na powrót taty i brata, by móc ujrzeć ile

i jakie ryby tym razem udało im się zło-

wić. Tata mówi, że mój brat w trakcie po-

łowów świetnie sobie radzi, a ja jestem

z niego bardzo dumny i marzę, by kiedyś

być takim jak on, ale póki co muszę zo-

stawać w domu.

Nasz dom… Bardzo go lubię.

Zbudowany jest z gliny, ma drewniane

drzwi i okna, a wewnątrz ma jedynie jed-

ną izbę. Mam tylko ogromną nadzieję, że

prędko nie będziemy musieli się z niego

wyprowadzić, tak jak to było w przypad-

ku naszych poprzednich domów. Tata

mówi, że to jest konieczne, bo ławice ryb

przemieszczają się w inne rejony jeziora,

a my musimy podążać za nimi. Widać

tak musi być. Ufam mojemu tacie. Zresz-

tą mój brat mówi to samo. Dlaczego te

ryby nie mogą być w jednym miejscu?

Dlaczego musimy jak one ciągle zmieniać

miejsce? Ledwie zdążę się przyzwyczaić

do jednego domu, a już trzeba go opusz-

czać i szukać innego i tak ciągle, i cią-

gle. Mam tylko nadzieję, że tym razem

ryby pozwolą mojej siostrze skończyć

szkołę. Ach tak! Ona jest taka rozradowa-

na, kiedy tam idzie, a gdy wraca do do-

mu, przynosi wraz z sobą promyki szczę-

ścia. Zawsze wtedy dzieli się z nami

swoimi przeżyciami. Opowiada, jakie mia-

ła lekcje, czego się dowiedziała, a ja naj-

bardziej lubię słuchać, kiedy z wielkim

uśmiechem na twarzy mówi o różnych za-

bawach, w jakie bawiła się z innymi

dziećmi. Moja siostra ma piękny uśmiech,

promieniuje z niej ogromna radość. Jest

bardzo mądra, kiedyś słyszałem, jak mó-

wiła mamie, że gdy dorośnie to zostanie

nauczycielką. Wierzę, że jej się uda. Mo-

im największym marzeniem jest to, by

móc kiedyś razem z nią pójść do szkoły.

Mieć kolegów, koleżanki, móc się z nimi

bawić, grać w piłkę i robić to wszystko,

co oni… Niestety nie umiem chodzić…

Nie umiem też mówić, choć wszystko do-

skonale rozumiem, co inni mówią

do mnie. Mama powiada, że to choroba

i że wcale nie jestem gorszy od innych

dzieci, a w oczach Pana Boga jestem

piękny. Jeżeli to choroba, to przecież kie-

dyś muszę wyzdrowieć, lecz ja wciąż nie

czuję się lepiej.

Panie Boże, daj mi chociaż jednego

kolegę, który by mnie odwiedzał – za-

wsze prosiłem Go o to wieczorami nim

zasnąłem aż w końcu mnie wysłuchał.

Pamiętam taki dzień, kiedy jeszcze byłem

dużo młodszy i przyszedł do mnie pe-

wien Pan. Był dziwny, bo inny od wszyst-

kich, zupełnie jak ja, tylko że On nie był

chory, miał po prostu białą skórę i jasne

włosy. To wszystko, co zapamiętałem

z tamtego dnia. Ale wczoraj stało się coś

niewiarygodnego. Byłem w domu z rodzi-

cami i nagle ktoś do nas zawitał. Tata

wyszedł przed dom i rozmawiał przez

chwilę z tym nieznajomym gościem. Na-

gle wrócił do środka, wziął mnie na ręce

i wyniósł na dwór. Ku mojemu zdziwieniu,

ogromnemu zdziwieniu, był to ten biały

Pan, którego poznałem przed laty. Tak, to

był On, mój jedyny przyjaciel znów mnie

odwiedził. Gdybym umiał mówić, powie-

działbym, jak bardzo się cieszę. Ale On

zrobił to za mnie. Uśmiechnął się i wraz

z tatą chwycili mnie za ręce tak, że dzię-

ki nim mogłem przez moment samodziel-

nie stać na własnych nogach. Widziałem

w Jego oczach, że jest szczęśliwy, że

do mnie przyszedł. Widziałem w Jego

oczach coś więcej, widziałem w nich do-

bro i współczucie. A już najbardziej ucie-

szyłem się, kiedy zupełnie niespodziewa-

nie dał mi pluszową zabawkę. Mama mó-

wi, że to pluszowa żaba. Pierwszy raz

w życiu dostałem zabawkę. Nigdy dotąd

nie czułem się tak szczęśliwy. Później ten

Pan pożegnał się ze mną i rodzicami

i w końcu odszedł wraz z jakąś Panią,

która mu towarzyszyła i która tak samo

jak On miała białą skórę. Słyszałem, jak

rodzice mówili, że nasi goście to ludzie,

którzy przylecieli do nas z bardzo daleka

i że tam wszyscy są biali i jeszcze, że

przyjeżdżają do nas po to, by nam po-

magać. Mama wspominała, że to Oni wy-

budowali tę szkołę, do której chodzi moja

siostra. Może kiedyś pomogą mi wyzdro-

wieć… Teraz czekam, aż znów u nas za-

witają, aż znów ujrzę swojego przyjaciela,

ale póki co z niecierpliwością wpatruję

się w drzwi, bo za chwilę nadejdzie je-

den z moich ulubionych momentów

– wrócą tata z bratem i mnóstwem ryb…

KKiill  kkaa  ssłłóóww  oodd aauu  ttoo  rraa……

Hi sto ria Owe na jest hi sto rią

na wskroś wy my ślo ną i na wskroś praw -

dzi wą. Owen ist nie je na praw dę i miesz ka

w Ugan dzie na pół wy spie Ko ja. Jest

dziec kiem nie peł no spraw nym, jed nak nie

ma do kład nie zdia gno zo wa nej cho ro by.

Nie zna ne są przy czy ny je go nie peł no -

spraw no ści, po nie waż w tam tym re jo nie

nikt nie do cie ka przy czyn i nie dia gno zu -

je ich. Oso by nie peł no spraw ne są ze -

pchnię te na mar gi nes spo łecz ny, a na wet

za ry zy ku ję stwier dze nie, że są po za nim.

O wie lu przy pad kach nie peł no spraw no ści

nie któ rych dzie ci, czy na wet lu dzi do ro -

słych po pro stu się nie sły szy, po nie waż

są oni ukry wa ni, izo lo wa ni od resz ty spo -

łe czeń stwa w swo ich do mach, gdzie mi ja

ich ży cie, zu peł nie bez per spek tyw po -

pra wie nia te go sta nu. Sy tu acja Owe na

jest o ty le lep sza od in nych, że je go ro -

dzi ce nie wsty dzą się i nie ukry wa ją nie -

peł no spraw no ści sy na. Być mo że wie lu

tym lu dziom mo żna by ło by po móc, gdy by

od po wied nio wcze śnie pod dać ich le cze -

niu. Cho ro ba Owe na, jak już wcze śniej

wspo mnia łem nie zo sta ła ni gdy do tąd

zdia gno zo wa na przez kom pe tent ną oso -

bę, ale jak przy pusz cza na sza wo lon ta -

riusz ka – na co dzień fi zjo te ra peut ka

– Owen mo że cier pieć na mó zgo we po ra -

że nie dzie cię ce (MPD). Jest to uszko dze -

nie mó zgu we wcze snym eta pie roz wo ju.

Je go nie peł no spraw ność mo że spro wa -

dzać się do po ra że nia ośrod ka ru chu

i ośrod ka mo wy, na to miast rze czy wi stość

mo że od bie rać jak zu peł nie zdro wa, peł -

no spraw na oso ba. Te go jed nak w stu

pro cen tach nie wie my. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Pre zes

na szej Fun da cji wraz Za rzą dem, po raz

dru gi od wie dził Owe na i jak póź niej re la -

cjo no wał, ra dość chłop ca na ich wi dok

by ła wręcz nie do opi sa nia. Nie wie le

wiem na te mat je go ro dzi ców i ro dzeń -

stwa, je dy nie ty le, że ta ta Owe na z za wo -

du jest na uczy cie lem. Chcia łem jed nak,

po przez tro chę ubar wio ną prze ze mnie

hi sto rię ro dzi ny Owe na, po ka zać rze czy -

wi stą sy tu ację tam te go re gio nu i za miesz -

ku ją cej go spo łecz no ści. 

Lud ność za miesz ku ją ca te re ny po ło żo -

ne nad je zio rem Wik to ria (wła śnie tam

znaj du je się pół wy sep Ko ja) ży je głów nie

z ry bo łów stwa. Wie lu mło dych chłop ców

nie koń czy, bądź nie roz po czy na swej

edu ka cji, po nie waż bar dzo wcze śnie za -

czy na ją pra co wać. Ich pra ca zwy kle po le -

ga wła śnie na po ło wach ryb, bądź upra -

wia niu zie mi. Lu dzie miesz ka ją w cię żkich

wa run kach, w do mo stwach przy po mi na ją -

cych slum sy i nie po sia da ją sta łe go ad re -

su za miesz ka nia. I choć wie lu miej sco -

wych lu dzi uwa ża za bło go sła wień stwo

to, że ży ją wła śnie w tym re gio nie kra ju,

gdzie jest pra ca i nie bra ku je żyw no ści,

to jed nak fakt ten ob ra ca się prze ciw ko

nim i sta je się nie ja ko ich prze kleń stwem. 

My, Fun da cja Dzie ci Afry ki, nie ustan nie

za bie ga my o to, by po lep szyć stan dar dy

ży cia tam tej szej lud no ści, cho cia żby

przez wy bu do wa nie szko ły w miej sco wo -

ści Ki rud du, po ło żo nej nad je zio rem Wik -

to ria na pół wy spie Ko ja. Pra gnie my Pań -

stwa za chę cić do pod ję cia współ pra cy

z na szą Fun da cją. Nie ukry wa my, że naj -

bar dziej po trze bu je my wspar cia fi nan so -

we go, po nie waż jest ono nie zbęd ne

do re ali za cji na szych ce lów. Ser decz nie

za pra szam do od wie dze nia na szej stro ny

in ter ne to wej wwwwww..ddzziiee  cciiaa  ffrryy  kkii..ccoomm, z któ -

rej mo że cie Pań stwo za czerp nąć szcze -

gó ło wych in for ma cji na te mat po dej mo wa -

nych przez nas przed się wzięć. Ja ko wo -

lon ta riusz, ale przede wszyst kim ja ko

zwy kły czło wiek pra gnę Pań stwa rów nież

za chę cić do prze ka za nia jed ne go pro cen -

ta po dat ku na re ali za cję ce lów sta tu to -

wych na szej Fun da cji. Cóż mo że być

pięk niej sze go od bez in te re sow nej po mo -

cy? Za pew niam, że wie lu z Was mo że

od na leźć w tych dzia ła niach swo ją dro gę.

Skąd to wiem? Bo sam ją od na la złem,

wła śnie po przez pra cę w Fun da cji Dzie ci

Afry ki. Być mo że za brzmi to tro chę na iw -

nie, ale mo że my zmie niać świat na lep -

sze. Mo że my nada wać mu bar wy, szcze -

gól nie tam, gdzie je trud no do strzec. To

my na da je my kształt rze czy wi sto ści i to

od nas za le ży, czy ide ały, w któ re wie rzy -

my, bę dą ży we, czy mar twe. Nie za my -

kaj my się na in nych lu dzi, ich cier pie nie

i po trze by, sta raj my się w peł ni wy ko rzy -

stać ten pięk ny dar, ja kim jest ży cie.

Jesz cze raz za chę ca my Pań stwa do po -

mo cy i z gó ry dzię ku je my w imie niu na -

szym i na szych pod opiecz nych, za jej

oka za nie.

Tekst: Adam Amine

Za chę ca my wszyst kich, aby roz wa ży li w swo -
im ser cu mo żli wość po dzie le nia się 1% po dat ku
z ubo gi mi dzieć mi w Afry ce.

„MAM NA IMIĘ OWEN”

wwwwww..ddzziieecciiaaffrryykkii..ccoomm
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Szkoła, do której uczęszcza siostra Owena

Owen z przyjacielem



Pod ko niec lat 20. Sta re Bie la ny,
ja kie zna my dziś, by ły jesz cze
w wie ku nie mow lę cym. Daw ne po -

la i po zo sta ło ści ro syj skie go po li go -
nu by ły za bu do wy wa ne sze re go wy -
mi ka mie nicz ka mi i dom ka mi, któ -

rych in we sto ra mi by ły spół dziel nie,
zwią za ne z le wi co wy mi ru cha mi
po li tycz ny mi. Jed ną z nich by ła Po -

wszech na Ro bot ni cza Spół dziel nia
Miesz ka nio wa, utwo rzo na przez
trzech dzia ła czy par tii Bund.

Ar be iter bund in Po ilen
Wbrew po zo rom to zda nie nie

jest za pi sa ne w dia lek cie nie miec -
kie go, ale w ji dysz i ozna cza
„Zwią zek Ro bot ni czy w Pol sce”.
W rze czy wi sto ści na zwa par tii by -
ła jesz cze dłu ższa, więc dla wy go -
dy uży wa no po pro stu okre śle nia
Bund – Zwią zek. Był to ruch po li -
tycz ny, któ ry dziś na zwa li by śmy
skraj nie le wi co wym, za ło żo nym
pod ko niec XIX wie ku przez Ży -
dów za miesz ku ją cych kra je Im pe -
rium Ro syj skie go. Bun dow cy pro -
mo wa li uży wa nie ję zy ka ji dysz,
na wo ły wa li do za cho wa nia ży -

dow skich tra dy cji i… głę bo ko
wie rzy li w idee mark si stow skie.
W Pol sce jed nym z pio nie rów
Bun du był mło dy in ży nier me cha -
nik Wik tor Ad ler.

Już w wie ku 23 lat zo stał aresz -
to wa ny przez Ro sjan za dzia łal -
ność re wo lu cyj ną i ze sła ny na Sy -
be rię, skąd uda ło mu się uciec.
Do War sza wy wró cił do pie ro pięć
lat póź niej, za raz po od zy ska niu
nie pod le gło ści. W la tach 20. był
jed nym z li de rów pol skie go odła -
mu Bun du i rad nym War sza wy.
To wła śnie Ad ler był jed nym
z twór ców spół dziel ni, któ ra
wkrót ce zdo by ła zgo dę na bu do -
wę przy Że rom skie go do mów dla
kil ku set miesz kań ców.

…ale przy szedł kry zys
Na prze łom lat 20. i 30. ubie -

głe go wie ku przy padł je den z naj -
więk szych kry zy sów go spo dar -
czych w hi sto rii, któ re go sym bo -
lem był krach na Wall Stre et. Za -
dłu żo na w ban kach spół dziel nia
mia ła po wa żne pro ble my ze sfi -
nan so wa niem bu do wy już pierw -
sze go bu dyn ku. W 1931 ro ku
uda ło się od dać blok mię dzy Li -
sow ską a Fon ta ny do użyt ku.
Po II woj nie świa to wej „dom
Bun du” zo stał prze ka za ny przez
ko mu ni stycz ne wła dze in nej spół -
dziel ni. By ła to już zu peł nie no wa
rze czy wi stość.

Nie licz ni oca le li z lu do bój stwa
dzia ła cze Bun du jesz cze przez kil -
ka lat wie rzy li, że z kul tu ry ży -
dow skiej nad Wi słą uda się co kol -
wiek ura to wać. Nie by ło już
wśród nich Ad le ra. Pod czas woj ny
zo stał za mor do wa ny przez
NKWD, zaś w sta li now skiej Pol -
sce ska za no go na za po mnie nie,
obej mu jąc na pi sa ne przez nie go
ksią żki cen zu rą.

Do mi nik Ga dom ski

Na pod sta wie:
* Ja ro sław Zie liń ski, „Bie la ny. Prze wod nik hi sto rycz -
ny”, War sza wa 2016.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Nieliczni
ocaleli z ludobójstwa
działacze Bundu jeszcze
przez kilka lat wierzyli, że z
kultury żydowskiej nad
Wisłą uda się cokolwiek
uratować. Nie było już
wśród nich Adlera.
Podczas wojny został
zamordowany przez
NKWD.

Ży dzi, le wi cow cy, spół dziel cy

Wiel ka hi sto ria pew ne go do mu
� Zie lon ka wy bu dy nek przy Że rom skie go 16/20 to z po zo ru zwy kły blok. A po zo ry, jak wia do mo, my lą.



Doj rzal si miesz kań cy Wrze cio na
z łez ką w oku wspo mi na ją la ta
świet no ści pla cu za baw przy Sze ge -
dyń skiej, zwa ne go przez nich „jor -
dan kiem”. Ostat nie 10 lat to nie -
ste ty czas upad ku te go miej sca. Jest
jed nak do bra wia do mość. Te ren
wkrót ce przej dzie me ta mor fo zę.
Trud no zresz tą nie za uwa żyć, że już
coś się tam dzie je. Przy Bie lań skim
Cen trum Edu ka cji Kul tu ral nej wy -
ro sły bo wiem gó ry pia sku i ster ty
ce gieł, wśród któ rych uwi ja ją się ro -
bot ni cy i pra cu je sprzęt bu dow la ny.
To pierw szy etap re wi ta li za cji te re -
nu, na któ rym po wsta nie zu peł nie
no we miej sce re kre acji i wy po czyn -
ku dla miesz kań ców. Łącz ny koszt
in we sty cji to oko ło 2,3 mln zł. Pra -
ce po trwa ją do koń ca ro ku.

– To miej sce wy jąt ko we. Chce my
mu przy wró cić daw ną ran gę i urok

– mó wi rad na An na Czar nec ka,
któ ra w oko li cy miesz ka od dzie -
się cio le ci i z „jor dan kiem” łą czą ją
oso bi ste wspo mnie nia. Jest też jed -
ną z tych osób, któ re od lat wal czy -
ły o je go re wi ta li za cję.

Co tu te raz bę dzie?
Ob szar, któ ry dziś sta no wi sze -

reg nie po wią za nych ze so bą i od -
gro dzo nych prze strze ni, zo sta nie
zin te gro wa ny. Pe wien po dział
(już bez ba rier fi zycz nych) jed nak
zo sta nie, ale bę dzie wy ni kał głów -
nie z chę ci zna le zie nia opty mal -
nych roz wią zań dla ró żnych grup
wie ko wych i form ak tyw no ści.
Swo ją au to no mię za cho wa ją za -
tem stre fy dla dzie ci, od po wied -
nio – młod szych i star szych. Stre -
fy zo sta ną czę ścio wo zlo ka li zo wa -
ne na te re nie obec ne go pla cu za -

baw, zwa ne go przez nie któ rych
„wiel ką pia skow ni cą”, któ ra
w obec nej po sta ci ule gnie li kwi -
da cji. In fra struk tu rę – nie co już
nad gry zio ną zę bem cza su – za stą -
pi no wa, a za miast na na wierzch -
ni piasz czy stej bę dzie wzno szo na
na tar ta nie.

Stre fa dla se nio rów bę dzie
prze zna czo na do bar dziej spo koj -

ne go wy po czyn ku i znaj dzie się tu
wię cej zie le ni. Od dziel ną część
sta no wić bę dzie bo isko. Ko lej ną –
gór ka. Zo sta ła ona usy pa na w la -

tach sie dem dzie sią tych i przez
kil ka de kad słu ży ła młod szym
miesz kań com oko licz nych osie dli
do sta wia nia pierw szych kro ków
w spor tach zi mo wych. Kil ka lat
te mu, za po przed nie go kie row -
nic twa, Cen trum Kul tu ry zde cy -
do wa ło o od gro dze niu gór ki
od osie dla. Na nic zda ły się pro te -
sty miesz kań ców. Ale to już hi sto -
ria. Te raz wzgó rze ma zo stać włą -

czo ne w prze strzeń no we go pro -
jek tu.

– Są pla ny, by zi mą gór ka słu ży -
ła do zje żdża nia na san kach a la -
tem peł ni ła funk cję stre fy wy po -
czyn ku. Przy po łu dnio wym sto ku
bę dzie dzia łać wy po ży czal nią le -

ża ków – tłu ma czy rad na. Pod kre -
śla, że gór ka to ka wał lo kal nej hi -
sto rii, ale jest coś jesz cze o czym
za po mnieć nie wy pa da. To pew na
ra kie ta.

Jej mo del był jed nym z cha rak -
te ry stycz nych ele men tów ogród ka
w cza sach je go świet no ści. Ra kie ta
by ła wy ko na na w ra mach pra cy dy -
plo mo wej przez uczniów nie ist nie -
ją cej już dziś szko ły dzia ła ją cej
przy Hu cie War sza wa. Sko ro do wa -
ną kon struk cję ro ze bra no w koń cu
lat dzie więć dzie sią tych. Te mat po -
wró cił w grud niu 2015 ro ku pod -
czas kon sul ta cji spo łecz nych.

– Py ta li śmy miesz kań ców, jak
mia ła by wy glą dać no wa wer sja
„jor dan ka” i co mia ło by się tam
zna leźć. Na tych miast po ja wi ły się
gło sy, by po wró ci ła ra kie ta – opo -
wia da rad na. I tak się też sta nie.
Ra kie ta, nie ta sa ma i w in nej już
for mie, ale wró ci. Ma to być no -
wo cze sne urzą dze nie do za ba wy,
któ re go in te gral ną część sta no wić
bę dą zje żdżal nie.

– Te ren „jor dan ka” w ostat nich
la tach nie był miej scem spe cjal nie
atrak cyj nym, a prze cież ma za so -
bą pięk ną hi sto rię. Re ali zu jąc
w peł ni no wo cze sny pro jekt sta ra -
my się do niej na wią zać – mó wi
rad na Czar nec ka.

(as)

Na Wrzecionie odradza się „jordanek”

Rakieta wraca!
� Kolejne pokolenia spędzały tu miło czas. Potem nadeszły gorsze dni. Znów ma być
jednak lepiej, a trwająca rewitalizacja do tego co nowoczesne doda nutę nostalgii.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Pytaliśmy
mieszkańców, jak
miałaby wyglądać nowa
wersja „jordanka” i co
miałoby się tam znaleźć.
Natychmiast pojawiły się
głosy, by powróciła
rakieta – opowiada
radna.

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 Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ



No wo cze sna in sta la cja prze -
twa rza ją ca od pa dy czy fa bry ka
smro du? Miesz kań cy Ra dio wa
od lat utrzy mu ją, że kom po stow -
nia Miej skie go Przed się bior stwa
Oczysz cza nia ich tru je, zaś MPO
nie ustan nie za pew nia, że za kład
nie za gra ża śro do wi sku ani zdro -
wiu lu dzi. Pod ko niec ubie głe go
ro ku wy da wa ło się, że kom po -
stow nia jest o krok od li kwi da cji.
Ma zo wiec ki in spek tor ochro ny
śro do wi ska Adam Lu dwi kow ski
na ka zał jej za mknię cie, zaś mar -

sza łek wo je wódz twa Adam Stru -
zik od mó wił wy da nia nie zbęd -
nych po zwo leń. MPO po szło
do są du i tym cza so wo wy gra ło.

Nikt nie ma po zwo le nia
– In sta la cja na Ra dio wie dzia ła

na ta kich sa mych za sa dach, jak
wszyst kie te go ty pu w re gio nie –

in for mu je MPO w spe cjal nym
oświad cze niu. – Osta tecz ne go po -
zwo le nia zin te gro wa ne go nie po -
sia da na dziś żad na z in sta la cji
w re gio nie cen tral nym.

MPO za po wia da za mknię cie
kom po stow ni po za koń cze niu
roz bu do wy spa lar ni na Tar gów ku.
Do te go cza su prio ry te tem ma
być „zmi ni ma li zo wa nie ucią żli wo -
ści odo ro wej”. Pro ble mem tym
za ję li się na nad zwy czaj nej se sji
bie lań scy rad ni.

„Wszech obec ny fe tor”
– In sta la cja sta no wi ogrom ną

ucią żli wość ze wzglę du
na wszech obec ny fe tor roz prze -
strze nia ją cy się w pro mie niu kil ku

ki lo me trów, na ob sza rze za miesz -
ka łym przez ty sią ce osób – na pi -
sa li rad ni w sta no wi sku przy ję tym
więk szo ścią gło sów. – Fakt, że
w prze pi sach pra wa brak re gu la cji
okre śla ją cych do pusz czal ne nor -
my sub stan cji zło won nych w po -
wie trzu ab so lut nie nie mo że być
uspra wie dli wie niem do tru cia
miesz kań ców.

„Czyste Radiowo” mniej
dyplomatyczne niż radni

– Nie le gal nie dzia ła ją ce MPO
bę dzie się wy bie lać, aby lu dzie nie
wy szli na uli ce – czy ta my na stro -
nie fa ce bo oko wej sto wa rzy sze nia.
– Zło żą ko lej ne obiet ni ce, któ re
sły szy my od czte rech lat. Żad na
obiet ni ca MPO i mia sta st. War -
sza wy nie zo sta ła do tej po ry zre -
ali zo wa na. Dziś zgło si ły się
na gło dów kę oso by twier dzą ce, że
nie ma in ne go wyj ścia, aby tę ge -
hen nę za koń czyć.

Rozbudowa spalarni się
opóźnia

Spa lar nia na Tar gów ku prze ra -
bia dziś ok. 40 tys. ton śmie ci
rocz nie, ale po pla no wa nej roz bu -
do wie ma przyj mo wać aż 300 tys.
ton. Ogrom na in we sty cja za 1,1

mld zł na po tka ła w stycz niu
na po wa żną prze szko dę. Wo je wo -
da Zdzi sław Si pie ra z przy czyn
for mal nych unie wa żnił plan go -
spo dar ki od pa da mi, co na ra zie
unie mo żli wi ło MPO ogło sze nie
prze tar gu na roz bu do wę obiek tu
i mo że opóź nić zdo by cie unij nej
do ta cji.

W ubie głym ro ku MPO za po -
wia da ło, że roz bu do wa na spa lar -
nia za cznie dzia łać je sie nią 2019
ro ku. Był to jed nak ter min po da -
wa ny przy za ło że niu, że prze targ
na bu do wę zo sta nie ogło szo ny
w grud niu ubie głe go ro ku. Po nie -
waż nie zo stał ogło szo ny do dziś,
śmia ło mo żna już mó wić o otwar -
ciu naj wcze śniej w ro ku 2020.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Co dalej z kompostownią?
� Bitwa przegrana, ale wojna trwa – bielański samorząd prosi ministra Szyszkę o interwencję w sprawie kompostowni.

MPO
zapowiada zamknięcie
kompostowni
po zakończeniu
rozbudowy spalarni
na Targówku. Do tego
czasu priorytetem ma
być „zminimalizowanie
uciążliwości odorowej”.
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Ro ko ko wa by ła kie dyś dłu gą
uli cą cią gną cą się od dzi siej szej
alei Rey mon ta po Wól czyń ską.
Za bu do wa na by ła wiej ski mi cha -
łu pa mi i dom ka mi z ce gły roz biór -
ko wej, któ re po woj nie sta no wi ły
głów ną za bu do wę przed mieść. By -
ło tu siel sko i aniel sko, mu cze nie
krów prze ry wa ło bi cie dzwo nów
z po bli skie go ko ścio ła. Przy Ro ko -
ko wej i jej prze czni cach – Pla ka -
to wej, Cy pel, Sa ty ry, Krop ki, Ini -
cjał, Waj de lo ty, Her bo wej, Pa ne -
gi ryk i in nych – miesz ka li lu dzie
nie za mo żni, ale uczci wi. Aż przy -

szły la ta 70. XX wie ku i w miej scu
wsi Waw rzy szew roz po czę ła się
bu do wa no wo cze sne go osie dla
miesz ka nio we go. Znik nę ły dom ki
i ulicz ki. Po Ro ko ko wej też nie -
wie le zo sta ło – dom nr 44 na ro gu
So kra te sa i od ci nek łą czą cy Nocz -
nic kie go z Wól czyń ską.

Sa mot ny do mek nr 44, z wiel -
kim pod świe tla nym pla fo nem ad -
re so wym był – i jesz cze jest –
praw dzi wą cie ka wost ką. Ostat nio

rad ni po sta no wi li wpro wa dzić
tro chę zmian na zew ni czych
na Waw rzy sze wie. No wa uli ca,

któ ra po wsta ła w po lu, sta ła się
uli cą Lek ką. Z ko lei Ro ko ko wa –
ma ją ca mo że z 10 me trów dłu go -

ści – otrzy ma ła ma ło in te re su ją cą

na zwę Cien ka. – Cien ka to mo że
być wy pła ta, al bo nit ka, a nie uli -
ca – mó wi pan z pie skiem. – Ro -
ko ko wa bar dziej mi się po do ba ła,
choć wiem że Ro ko ko we są dwie.
Ale rad ni po szli na rę kę no wym
war sza wia kom nie zna ją cym to -
po gra fii – śmie je się spa ce ro wicz.

Dom przy Ro ko ko wej 44 – dziś
Cien kiej 2 – jesz cze stoi. Cie ka -
we, kie dy w je go miej scu po wsta -
nie no wy blok…

(kbw)

Roszady w miejskim nazewnictwie na Wawrzyszewie

Cienka zastąpiła Rokokową
� Od niedawna na Wawrzyszewie mamy dwie nowe nazwy ulic. To Lekka i Cienka.
Ta druga zastąpiła fragment Rokokowej, która odchodziła od Sokratesa. Do dziś
zachował się tu jeden dom z czasów, gdy osiedle było podwarszawską wsią…

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
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·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
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Budowy 501-446-851

·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

·Zatrudnię do sprzątania Łomianki tel.:25
758-08-65

·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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

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

·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia szable bagnety
orzełki ryngrafy gotówka tel. 504-017-418

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

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 sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu odzieżowego w CH Auchan.
Praca w godzinach porannych (7:00-9:00), tel.
797-339-914

·Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH ARKADIA. Praca 7 dni
w tygodniu w godzinach porannych (6:30-9:30),
Tel. 797-339-914

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

·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261

·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058

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

·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

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

Firma ogrodnicza 
zatrudni pracowników 
do pracy w terenie.

607-617-744

To nie da le ka pro win cja, czy
na wet przy kle jo na do gra ni cy
mia sta pod sto łecz na wio ska. To
miej sce znaj du je się na Bie la -
nach. To fakt, jest moc no zde gra -
do wa ne i prak tycz nie za po mnia -
ne. Uli ca – a ra czej to, co z niej
zo sta ło – do sko na le pa mię ta cza -
sy przed wo jen ne. Oczy wi ście wte -

dy na zy wa ła się ina czej niż te raz.
No si ła imię wy bit ne go pol skie go
kom po zy to ra. Dziś pra wie nikt tu
nie miesz ka, a naj licz niej szy mi lo -
ka to ra mi są… ko zy. To jak, wie cie
już co to za uli ca? Od po wie dzi
pro si my prze słać na re dak -
cja@ga ze ta echo.pl.

(kbw)

Zagadka

Co to za miejsce?
� Mamy dla Was zagadkę. Gdzie powstało to zdjęcie?

Samotny
domek nr 44, z wielkim
podświetlanym plafonem
adresowym był – i jeszcze
jest – prawdziwą
ciekawostką.
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OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
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Przy szła wio sna i z dnia
na dzień na war szaw skich uli cach
za ro iło się od ro we rów. Ve tu ri lo,
miesz czu chy, ho len dry, gó ra le
i ostre ko ła wi dać nie tyl ko
na dro gach ro we ro wych, ale też
na jezd niach, chod ni kach,
w tram wa jach czy wa go nach me -
tra. Oto nasz po rad nik: jak prze -
wo zić ro wer zgod nie z re gu la mi -
nem, bez piecz nie i z po sza no wa -
niem in nych pa sa że rów.

1. Za sta nów się, czy mu sisz
Je śli ro wer ma awa rię al bo na -

gle po czu jesz się źle, sko rzy sta nie
z me tra czy tram wa ju mo że być

je dy nym wyj ściem. W in nych sy -
tu acjach war to się za sta no wić, czy
na pew no mu si my wsia dać z ro -

we rem do ko mu ni ka cji miej skiej.
Je śli jest piąt ko we po po łu dnie,
miesz kasz na Mło ci nach i masz

na głą po trze bę prze ja żdżki
po Le sie Ka bac kim, wsia da nie
z jed no śla dem do me tra wca le nie
jest do brym po my słem. Po kil ku
sta cjach wo kół Cie bie zro bi się
tłum osób wra ca ją cych z pra cy.
Mo że tym ra zem war to po je chać
do La su Bie lań skie go?

2. Znajdź od po wied nie miej sce
Je śli rze czy wi ście mu sisz prze -

wieźć ro wer, umieść go w bez -
piecz nym miej scu. Naj ła twiej jest
w przy pad ku lek kich ro we rów tu -
ry stycz nych, prze wo żo nych ko le ją
miej ską – na le ży je umiesz czać
na ha kach. W po zo sta łych sy tu -

acjach ro wer sta wia się w miej -
scach ozna czo nych sym bo lem
wóz ka in wa lidz kie go lub dzie cię -
ce go. Ustaw ro wer tak, by za jął jak
naj mniej miej sca – przy ścia nie
po jaz du, osła nia jąc go od in nych
pa sa że rów, dzię ki cze mu nie za ha -
czysz kie row ni cą o czy jeś ubra nie.
Nie mu sisz ka so wać za swój „ba -
gaż” do dat ko we go bi le tu.

3. Ustąp miej sca
Je śli z zaj mo wa ne go przez Cie -

bie miej sca chce sko rzy stać oso ba
po ru sza ją ca się na wóz ku lub
z wóz kiem dzie cię cym, mo że to
ozna czać ko niec wy ciecz ki. Prze -
pi sy po rząd ko we mó wią, że je steś
„obo wią za ny do zwol nie nia miej -
sca na ka żde żą da nie ta kie go pa -
sa że ra i opusz cze nia po jaz du”.
W prak ty ce wszyst ko za le ży
od kie row cy i od te go, czy zdo łasz
po ro zu mieć się z in nym pa sa że -
rem. Je śli zmie ści cie się obo je
a kie ru ją cy po jaz dem nie za pro te -
stu je, do je dziesz do ce lu. Mu sisz
tyl ko pa mię tać, że to Ty je steś go -
ściem.

4. Po zwól się wy pro sić
Nikt nie lu bi być wy rzu ca ny

za drzwi, ale cza sem nie ste ty nie

po zo sta je nic in ne go. Je śli usta -
wisz ro wer w po przek wa go nu
i po kłó cisz się z oso bą z nie mow -
la kiem w wóz ku, mo żesz zo stać
wy pro szo ny. Kie row ca, mo tor ni -
czy, kon duk tor, pra cow ni cy Me -
tra War szaw skie go, kon tro le rzy
bi le tów i stra żni cy miej scy ma ją
pra wo po dzię ko wać Ci za dal szą
wspól ną pod róż.

5. Ucz się od naj lep szych
Je śli miesz kasz na Waw rzy sze -

wie a pra cu jesz na Słu żew cu, ko -
rzy sta nie z ro we ru i me tra w co -
dzien nych do jaz dach mo że być
świet nym po my słem, ale trze ba to
ro bić z gło wą. W Ho lan dii czę sto
spo ty ka na jest me to da „dwóch
ro we rów”: jed nym do je żdża się
z do mu do naj bli ższej sta cji, zaś
dru gim kur su je mię dzy sta cją do -
ce lo wą a miej scem pra cy. Za zwy -
czaj ten dru gi jed no ślad to praw -
dzi wy złom, uży wa ny do po ko na -
nia 1–2 km, któ re go nie bę dzie
szko da w ra zie kra dzie ży. Tę sa mą
funk cję mo że peł nić Ve tu ri lo
– naj lep szą me to dą prze wo że nia
ro we ru jest prze cież… nie prze -
wo że nie go wca le.

(dg)

Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
� Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.


