
Jeszcze dziesięć lat temu wyda-
wało się, że warszawskie bazary
nie wytrzymają konkurencji mar-
ketów, zwłaszcza najtańszych dys-
kontów. Dziś nie ma już wątpliwo-
ści, że targowiska zostaną z nami
na dłużej, choć niektóre z nich
zdecydowanie wymagają remontu.

– Najbardziej śmieciarski, tan-
detny i obciachowy bazar w mieście
– to jedna z opinii o bazarze
przy Broniewskiego. – Smród, brud
i ceny z kosmosu. Już dawno powi-
nien zniknąć. Mieszkańcy i tak je-
żdżą po zakupy na Wolumen.

– Jestem za pozostawieniem
mojego bazarku – są i takie opi-
nie. – Bardzo lubię tam robić za-
kupy i nie przeszkadza mi, że jest
taki brudny. Można go zmoderni-
zować, a nie likwidować.

Pogłoski o likwidacji bazaru po-
jawiają się od wielu lat, bo znaj-
duje się on w rezerwie terenu
pod drugą jezdnię Broniewskie-
go. Zgodnie z nadal aktualnymi
planami ulica ma być poszerzona
i przebita bezpośrednio do Wól-
czyńskiej. Rada Warszawy do dziś
jednak nie przyznała pieniędzy

na taką inwestycję. Ponieważ
obecna polityka miasta zdecydo-
wanie faworyzuje tramwaje kosz-
tem samochodów, o budowie dru-
giej jezdni w zasadzie można za-
pomnieć. Choć nikt nie przyzna
tego oficjalnie, bazar jest bez-
pieczny. Co więcej, wkrótce roz-
poczną się prace zmierzające
do przywrócenia go do normalne-
go stanu.

– Naszym priorytetem jest upo-
rządkowanie bazaru pod wzglę-
dem architektonicznym i estetycz-
nym – mówi radny Daniel Pie-

niek. – Zgodnie z podjętymi zo-
bowiązaniami powinniśmy w ma-
ju zaprezentować do konsultacji

projekt zagospodarowania tego
terenu, który będzie służył w ko-

lejnych miesiącach i latach, jako
wskazówki do dalszych prac.
Wszystko zostanie opracowane
we współpracy z przedstawiciela-
mi samorządu mieszkańców oraz
kupcami.

(dg)

Czas odmienić bazar
� Jedni uważają bazar na Piaskach za niezwykle potrzebny, inni chcieliby jego likwidacji. Teraz to już
przesądzone: targowisko zostaje i przejdzie kapitalny remont.
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Pogłoski
o likwidacji bazaru
pojawiają się od wielu lat,
bo znajduje się on
w rezerwie terenu
pod drugą jezdnię
Broniewskiego. Zgodnie
z nadal aktualnymi
planami ulica ma być
poszerzona i przebita
bezpośrednio
do Wólczyńskiej.
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Gdy na Młocinach powstały
bloki, Encyklopedyczna z dnia
na dzień stała się jednym z dwóch
– obok Heroldów – głównych wy-
jazdów z osiedla. Jeszcze niedaw-
no była to wąska droga bez kana-
lizacji deszczowej i chodników,
na której piesi chodzili po błocie,

a samochody miały problemy
z wyminięciem się. Nieco lepiej
było na przedłużeniu ulicy w kie-
runku Wrzeciona, które nazwano
imieniem Książąt Mazowieckich,
ale ono także nie było przystoso-
wane do dzisiejszego ruchu. Do-
piero w ubiegłym roku rozpoczęła

się przebudowa, na którą Urząd
Dzielnicy Bielany wydał 15 mln zł.

Obecnie Zarząd Remontów
i Konserwacji Dróg pracuje
nad budową nowej jezdni z zato-
kami postojowymi i autobusowy-
mi, chodników, drogi rowerowej
i odwodnienia. Zgodnie z pierw-

szymi, optymistycznymi zapowie-
dziami tej wiosny prace miały już
dobiec końca. Tymczasem miesz-
kańcy Młocin donoszą, że nie wi-
dać większych postępów, a rów-
noległa Kolumbijska jest noto-
rycznie zakorkowana. Poprosili-
śmy wiceprezydent Renatę Ka-
znowską o wyjaśnienie, dlaczego
przebudowa trwa tak długo.

– Od sierpnia do grudnia trwa-
ło ustalanie wysokości odszkodo-
wań za grunty niezbędne pod bu-
dowę drogi, a na przełomie grud-
nia i stycznia wykonawca rozpo-
czął roboty przygotowawcze,
związane z budową niezbędnej in-
frastruktury podziemnej i wycin-
ką drzew oraz prace geodezyjne
– udało nam się ustalić. – Termin
zakończenia robót został przesu-
nięty z 31 marca na 31 maja ze
względu na nieprzewidziane oko-
liczności, które pojawiły się
w trakcie robót, tzn. kolizję pro-
jektowanej ulicy z kablem wyso-
kiego napięcia, niezbędną korek-
tę projektowanej drogi oraz wy-

stępujące zimą niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne.

– To nie pierwszy raz, kiedy
ZRiKD bardzo powoli prowadzi

prace nad budową drogi w naszej
dzielnicy – wypomina wicebur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk. – Ta-
ka sama sytuacja była przy prze-
budowie Kasprowicza. To o tyle
smutne, że ZRiKD jest spółką
należącą do miasta.

(dg)

Ulica na Młocinach nadal rozgrzebana
� Czytelnicy alarmują, że przebudowa Książąt Mazowieckich i Encyklopedycznej praktycznie stanęła w miejscu. Sprawdzamy, co dzieje się
na placu budowy przy zajezdni tramwajowej.

To nie pierwszy
raz, kiedy ZRiKD bardzo
powoli prowadzi prace
nad budową drogi
w naszej dzielnicy
– wypomina wiceburmistr
z Grzegorz Pietruczuk.
– Taka sama sytuacja
była przy przebudowie
Kasprowicza. To o tyle
smutne, że ZRiKD jest
spółką należącą
do miasta.

– Medycyna estetyczna, podob-
nie jak moda czy wyścigi Formu-
ły 1, ma swój kalendarz. Kierując
się tym kalendarzem, zyskujemy
pewność, że efekty zabiegów,
na które się zdecydujemy, będą
naprawdę olśniewające i trwałe
– mówi dr Kaczyński.

Co na wiosnę poleca specjali-
sta? – Wiosna to ostatni moment,
by zdecydować się na zabiegi la-
serem frakcyjnym CO2. Do lata
już niedaleko, a słońce nie świeci
jeszcze na tyle mocno, by zaszko-
dzić skórze chronionej po zabiegu
silnym filtrem – mówi dr Krzysz-
tof Kaczyński.

Laser to jedna z najbardziej
wszechstronnych, a zarazem sku-
tecznych technik stosowanych
w medycynie estetycznej. Popra-
wia wygląd skóry i jej napięcie.
Wygładza zmarszczki, likwiduje
przebarwienia, a także szpecące
skórę blizny czy rozstępy. Efekty
leczenia laserem są najlepiej wi-
doczne po 3–4 tygodniach.

– Osoby, które nie potrafią so-
bie odmówić kąpieli słonecznych
latem, oprócz właściwej ochrony
(filtry), powinny przygotować
swoją skórę do opalania poprzez
jej maksymalne nawilżenie (np.
zabiegami Stylage HydroMax lub

Restylane Skinboosters) lub zde-
cydowane wzmocnienie jej napię-
cia (zabiegi Regeneris) – mówi dr
Kaczyński.

Kaczyńscy Clinic to przede
wszystkim doświadczeni lekarze
medycyny estetycznej, którzy po-
mogą uporać się nam nie tylko ze
zmarszczkami i utratą jędrności
skóry. Specjalizują się również
w leczeniu wypadania włosów,
przebarwień, rozstępów, blizn
i nadpotliwości. – Zabiegi należy
dobrać indywidualnie, w zależno-
ści od stanu skóry i zdrowia. Za-
praszamy na konsultacje – mówi
dr Kaczyński.

Kaczyńscy Clinic Medycyna
Estetyczna i Anti-aging
ul. Modlińska 129/ U11

tel. 600 380 741
recepcja@kaczynscyclinic.pl

www.kaczynscyclinic.pl

Nowa klinika medycyny estetycznej na Białołęce
� Na medycznej mapie Białołęki pojawiło się nowe miejsce – klinika specjalizująca się wyłącznie w anti-aging
i medycynie estetycznej. Pacjentom zainteresowanym zabiegami medycyny estetycznej dr Krzysztof Kaczyński
z Kaczyńscy Clinic, podpowiada, na jakie zabiegi warto wybrać się wiosną, a jakich zdecydowanie unikać.
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Czy budowany na Wawrzysze-
wie pumptrack jest fuszerką? Ta-
kie twierdzenia pojawiły się
na jednym facebookowych forów.
Przypomnijmy, że tor powstaje
w ramach większego projektu
– „Park zabaw na Wawrzyszewie”,
finansowanego z budżetu partycy-
pacyjnego. Jak pisze jeden z in-

ternautów, w obecnej formie nie
da się na obiekcie jeździć na ni-
czym innym poza rowerem.
Przede wszystkim z powodu źle
wyprofilowanych zakrętów, które
kładzione były – zdaniem autora
wpisu – zbyt wolno, mają po-
przeczne muldy i już osypuje się
z nich asfalt. Poza tym – jak

twierdzi – tor został zaprojekto-
wany przez osobę bez doświad-
czenia, przez co w niewielkim
stopniu spełnia swoją podstawo-
wą funkcję, a jest nią rozpędzanie
się poprzez odpychanie od prze-
szkód.

– Moim zdaniem nie należy
odebrać tak wykonanego obiektu,

a poprawę zlecić firmie, która wy-
eliminuje błędy obecnej realizacji
– konkluduje autor krytycznego
wpisu. Do naszej redakcji trafił
list podobnej treści.

Rzeczniczka bielańskiego ma-
gistratu uspokaja: atrakcja wciąż
jest w trakcie budowy. – Budowę
toru, zaprojektowanego przez

spółkę Grima Architektura,
a którego wykonawcą jest Pro-
bud, nadzoruje bielański Wy-
dział Ochrony Środowiska. In-
westycja nie jest jeszcze zakoń-
czona – mówi Małgorzata Kink.
Dodaje też, że w ostatnich
dniach specjaliści od asfaltowa-
na wygładzali nawierzchnię. Do-

siana ma zostać trawa, a teren
wyrównany. Przewidywany ter-
min zakończenia wszystkich prac
to koniec maja.

Sprawy idą chyba w dobrym
kierunku, bo już dziś nie brakuje
chętnych do korzystania z toru,
który wygląda dużo lepiej, niż
jeszcze kilka tygodni temu. Jed-
nak z ostatecznymi recenzjami
wypada wstrzymać się do zakoń-
czenia prac.

(AS)

Pumptrack na Wawrzyszewie już budzi emocje
� Zdaniem krytyków tor w „Parku zabaw na Wawrzyszewie” zawiódł pokładane w nim nadzieje. Urząd dzielnicy twierdzi, że będzie dobrze.
Zgadzają się z tym dzieci coraz liczniej korzystające z nowej bielańskiej atrakcji.

Rzeczniczka
bielańskiego magistratu
uspokaja: atrakcja wciąż
jest w trakcie budowy.

– Pedro, mąż mojej siostry jest
rodowitym Hiszpanem wychowa-
nym pod Walencją, gdzie jego ro-
dzice prowadzili restauracje. Praco-
wał przede wszystkim w restaura-
cjach nagrodzonych Gwiazdką Mi-
chelin, a restauracja pod jego sze-
fostwem w Kraju Basków zdobyła
Gwiazdkę właśnie dzięki jego pracy
– opowiada właścicielka piekarni,
Małgorzata Piwońska. – Gdy
mieszkali w Hiszpanii, Pedro od-
wiedził z siostrą Polskę i zakochał
się w naszej piekarni. Później jeź-
dził po piekarniach w całej Hiszpa-
nii i zbierał najlepsze receptury

z różnych regionów. Gdy siostra
urodziła pierwszego syna, przepro-
wadzili się do Polski i rozszerzyli
ofertę naszej piekarni i tradycyjne
hiszpańskie wypieki – mówi.

Hiszpańskie specjały piekarni
to m.in. Ensaimada – wolno doj-
rzewająca drożdżówka o listkowa-
tym cieście i ślimakowatym
kształcie, której receptura pocho-
dzi z XVII wieku z Majorki. En-
saimady na Majorce można spo-
tkać w każdej kawiarni. To rów-
nież empanadillas – zapiekane,
kruche ciasto na białym winie
w kształcie pieroga z różnym na-

dzieniem np. znana w Walencji
empanadilla z pomidorami i tuń-
czykiem lub z innych regionów

– z bakłażanem. Powstała też pol-
ska wersja z zasmażaną kapustką
i pieczarkami.

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

Hiszpańskie specjały w Piekarni Piwoński
� Od ponad 60 lat w Piekarni Piwoński wypiekane jest zdrowe pieczywo wedle tradycyjnych, staropolskich receptur. Wyłącznie z naturalnych
składników, bez sztucznych dodatków. W ostatnim czasie prawdziwą furorę robią wyselekcjonowane przez szefa kuchni Pedra Sancheza Aliagę
przekąski z różnych regionów Hiszpanii.



Dziś Marymont jest podzielony
administracyjnie między Bielany
i Żoliborz. Niby większa część le-
ży na Bielanach, ale np. stacja
metra czy pętla tramwajowa poło-
żona jest na Żoliborzu. A i sama
zabudowa jest ciekawa – bo są
i przedwojenne domy i ulice, a są
i wielkie blokowiska osiedli Ruda
(w części bielańskiej) i Potok
(w części żoliborskiej), jest też
i taki zakątek jak Kępa Potocka…
Słowem kontrasty, ale też jakiś
własny sznyt i klimat.

Pałac dla Marysieńki
Nazwa Marymont pochodzi

z francuskiego Marie Mont, czyli
Góra Marii. Na tym wzniesieniu
król Jan III Sobieski zbudował
w XVII w. letnią rezydencję dla
swej ukochanej żony Marysieńki.
Był to piętrowy pałacyk zbudowa-
ny na planie krzyża, z którego
roztaczał się widok na Wisłę, mły-
ny na Rudawce i Lasek Bielański.
Pałac na wzgórzu pełnił rolę wy-

poczynkowej willi królewskiej pa-
ry. I wtedy właśnie powstała na-
zwa Marymont.

Później pałacyk ten pełnił funk-
cję willi myśliwskiej królów Augu-
sta II, Augusta III i Stanisława
Augusta Poniatowskiego, a wokół
znajdował się tzw. zwierzyniec.
Odbywały się tutaj także honoro-
we pojedynki. Dziś na fundamen-
tach pałacyku stoi katolicki ko-
ściół pod wezwaniem Matki Bo-
żej Królowej Polski potocznie
zwany „kościołem na górce”,
przy ulicy Gdańskiej. A u jego
podnóża rozciąga się najstarszy
w Warszawie Park Kaskada.

Z rąk do rąk
Po rozbiorach Marymont stał

się własnością rządu pruskiego,
potem należał do Księstwa War-
szawskiego i Królestwa Polskiego.
W 1816 roku na Marymoncie,
w zabudowaniach dawnego pała-
cyku otwarty został Instytut Agro-
nomiczny, pierwsza w Polsce

uczelnia wyższa z dziedziny rol-
nictwa, ogrodnictwa, leśnictwa
i weterynarii. Przez skraj Mary-
montu przeprowadzono uregulo-
waną Szosę Zakroczymską, u jej
zbiegu z Rudawką znajdowały się
młyny oraz karczma, a do Mary-
montu dojeżdżał konny omnibus.

Zabudowa Marymontu rozwi-
jała się powoli, na co wpłynęły ta-
kże carskie zakazy wynikające
z faktu, że wyrastająca wokół
dawnego pałacu osada znajdowa-
ła się w zasięgu fortów Twierdzy
Warszawa. Z tego też powodu do-
mu były tu przede wszystkim
drewniane. Marymont był wtedy
popularnym celem wycieczek
„za miasto”.

Między wojnami
W kwietniu 1916 roku Mary-

mont został przyłączony do War-
szawy. Okolica zamieszkana była
głównie przez biedotę, większość
domów nie miało dostępu do wo-
dociągów i kanalizacji, gruntowe

uliczki były nieoświetlone. Z cza-
sem się to zmieniało, brukowano
ulice, budowano kanalizację i wo-
dociągi, wytyczano nowe arterie
drogowe. W 1924 roku urucho-
miona została pierwsza linia
tramwajowa. W międzywojniu
na Marymoncie znajdowały się
liczne koczowiska cygańskie, któ-
re rząd nakazał wprawdzie skaso-
wać, ale w praktyce Cyganie ko-
czowali tu licznie aż do wybuchu
wojny.

Wczoraj i dziś
W trakcie okupacji niemieckiej

na Marymoncie było względnie
spokojnie, choć od 1943 roku na-
siliły się łapanki i obławy. Podczas
powstania początkowo nie było tu
większych walk. Dopiero w poło-
wie września Niemcy rozpoczęli
szturm na Marymont, który za-
kończył się wyparciem powstań-
ców. Drewniane domy Niemcy
podpalali, a mieszkańców roz-
strzeliwali na miejscu. Znaczna
część zabudowy Marymontu zo-
stała wówczas zniszczona.

Po wojnie Marymont miał być
zrównany z ziemią i przeznaczony
na Północny Park Kultury. Pro-
jekt jednak upadł, więc pomiędzy
zachowaną szczątkowo zabudową
przedwojenną pojawiło się mnó-
stwo prowizorycznych zabudo-
wań, a z czasem budowano nowe
domy, nie prowadzono za to
większych inwestycji. Dopiero
pod koniec lat 60. powstało osie-
dle Marymont, przywrócona zo-
stała linia tramwajowa zakończo-
na pętlą u zbiegu Mickiewicza
i Potockiej. W 1974 roku przez
Marymont przeprowadzono Wi-
słostradę, zaś dwa lata później
w miejscu niemal w całości wybu-
rzonej zabudowy rozpoczęto re-
alizację osiedli „Potok” i „Ruda”.

A potem powstała trasa AK i sta-
cja metra, ale to już właściwie
współczesność.

Podróż do źródeł
Kto chciałby odbyć sentymen-

talną podróż do źródeł Marymon-
tu, powinien wybrać się nie tylko
do kościoła na górce, ale także
na ulicę Kolektorską. To dopiero
ulica z klimatem! Tu zachowały
się fragmenty najstarszej zabudo-
wy Marymontu. Sama nazwa ulicy
wzięła się stąd, że pod ko-

niec XIX wieku przez Marymont
poprowadzono główny kolektor
ściekowy dla stolicy. A znaleźć tu
można Marymont w pigułce.

Ulica leży na granicy skarpy
warszawskiej. Są tu stare, rozpa-
dające się, zaniedbane domy, są
wypasione wille, nowobogackie
siedliska a la Gargamel, nieco
dzikie tereny zielone, przejścia,
schodki, ponure PRL-owskie blo-
ki… słowem różne marymonckie
klimaty, a do tego widok z góry
na ogromne blokowisko na Ru-
dzie i jednorodzinne domy poni-
żej skarpy.

W tym miejscu dyskusje, czy
Marymont jest bardziej bielański
czy bardziej żoliborski, tracą sens.
Bo Marymont jest oryginalny, nie
do podrobienia.

(wk)
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Dzielnica kontrastów

Marymont nie do podrobienia
� Marymont to miejsce dziwne. Bo tak naprawdę w sensie historycznym to już nie Żoliborz, ale jeszcze tak do końca nie
Bielany, lecz w jakimś sensie odrębna część Warszawy, mająca swoje własne tradycje i swoją historię.

Kto chciałby
odbyć sentymentalną
podróż do źródeł
Marymontu, powinien
wybrać się nie tylko
do kościoła na górce, ale
także na ulicę
Kolektorską. To dopiero
ulica z klimatem!



Ostatnio ukazał się u Państwa
tekst pani Anny Czarneckiej, wice-
przewodniczącej Rady Dzielnicy
Bielany, o planach zmiany nazwy
ostatniej stacji metra na terenie
Bielan (pt. „Młociny” zmienią na-
zwę?), wraz z komentarzem histo-
ryka pana Dominika Gadomskiego.

Nasze Stowarzyszenie Przyja-
ciół Huty Warszawa jest inicjato-
rem zmiany nazwy, o której mówi
pani Czarnecka i z tego względu
uważamy za stosowne włączenie
się do dyskusji na ten temat.

Nasza inicjatywa wynika przede
wszystkim z chęci uporządkowa-
nia geografii dzielnicy, i tak:

1) stacja metra o nazwie
„Młociny” nie leży
w Młocinach, leży
na Bielanach,

2) stacja metra o nazwie
„Młociny” ma adres:
ul. Kasprowicza 145
z dopiskiem Huta (patrz
tablica adresowa na budynku)
i znajduje się, w dużej części,
na terenie dzisiejszej Huty
(m.in. tory odstawcze
i wentylatornia),

3) stacja metra o nazwie
„Młociny” jest jedyną w mieście,
której nazwa nie jest skojarzona
z miejscem na planie Warszawy,

4) nazwa stacji dla wysiadającej
na niej części podróżnych jest
myląca, bo nie znajdują się
oni w Młocinach,

5) przez prawie pół wieku

podróżni wsiadający lub
wysiadający w tym miejscu
a korzystający z komunikacji
miejskiej, wsiadali lub wysiadali
na przystanku o nazwie „Huta”.

W swoim komentarzu do tekstu
Anny Czarneckiej pan Gadomski
przyznaje, że obecna nazwa stacji
jest „niefortunna”, ale jednocze-
śnie pisze, że osiem lat istnienia
tej nazwy jest argumentem zasad-
niczym, aby jej nie zmieniać, bo
wprowadzi to zbędny zamęt. My
i wielu warszawiaków uważamy
jednak, że jeżeli coś jest niewła-
ściwe, to należy to naprawić, a nie
tkwić z uporem w błędzie. Rozu-
miemy doskonale ważność ludz-
kich przyzwyczajeń i dlatego nie
proponujemy nazwy: Huta War-
szawa (jak zaproponowała Rada
Dzielnicy w 2005 r.), lecz: Młoci-
ny-Huta. Jest to jednocześnie po-
wrót do nazwy, jaką zapropono-
wała Generalna Dyrekcja Budo-
wy Metra w 1983 r.

Zmiana nazwy nie spowoduje
dodatkowych kosztów. Z przy-
czyn ekonomicznych jest to naj-
lepszy czas do wprowadzenia tej
zmiany bowiem realizacja Ustawy
Sejmu z dnia 01.04.2016 roku
(Dz.U. z 2016r poz. 744) wymu-
sza na władzach miasta dokona-
nie także korekty w informacjach
w komunikacji miejskiej.

Jerzy Trześniewski
przewodniczący zarządu

Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa – Warszawscy Hutnicy

Przyjaciele Huty namawiają

Młociny zmienią nazwę?
� Czy węzeł „Młociny” powinien zmienić nazwę na „Młociny-Huta”? Przekonują do tego
zarząd i rada Bielan, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa.
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Tuż obok stacji metra Młociny
stoi niepozorny budynek z lat 50.,
mieszczący dziś siedzibę firmy
ArcelorMittal Warszawa. To oczy-
wiście budynek biurowy Huty,
w którym toczy się normalne ży-
cie. Tymczasem dwa piętra
pod nim, pod grubym na trzy me-
try stropem, mieści się nieużywa-
ne od lat Stanowisko Kierowania
Obroną Cywilną – schron z cza-
sów Władysława Gomułki.

Podróż w czasie
Gdyby nie herb z orłem w ko-

ronie, wiszący w jednym z po-
mieszczeń, schron byłby perfek-
cyjną scenerią filmu science-fic-
tion, w którym wybuchła III woj-
na światowa i Warszawa została
zaatakowana bronią chemiczną.

Przenośna centrala telefoniczna
z napisem „Uwaga! Nieprzyjaciel
podsłuchuje”, rysunki przedsta-
wiające sposoby postępowania
w razie skażenia, regały pełne
masek przeciwgazowych, apte-
czek, wojskowych butów, mundu-
rów z niebieskim trójkątem
na pomarańczowym tle, będącym
symbolem obrony cywilnej – spa-
cer pod ziemią wprawia w zadu-
mę i przyprawia o dreszczyk emo-
cji, ale ostatecznie wprowadza
w optymizm. Na szczęście to po-
nure miejsce nigdy nie było po-
trzebne. Chociaż bywało blisko.

Wojna psychochemiczna
Szacuje się, że podczas zimnej

wojny Amerykanie i Rosjanie byli
o włos od nuklearnego konfliktu

aż szesnaście razy. Amerykańskie
wojsko ujawniło dwa lata temu
tajne plany wojenne z 1959 roku
– z dokładnie tych czasów, w któ-
rych budowano Hutę i schron.
Na liście celów do zniszczenia
przy użyciu broni atomowej w ra-
zie konfliktu z ZSRR znalazło się
piętnaście miejsc w Warszawie:
lotniska, fabryki, cele militarne
i infrastruktura miasta. Umiesz-
czone w schronie pod Hutą in-
strukcje wskazują, że był on przy-

gotowywany raczej na atak z uży-
ciem broni chemicznej.

Najciekawiej prezentuje się
plansza przedstawiająca „wojnę

psychochemiczną”. Widać na niej
wymyślny, prawdopodobnie ame-
rykański samolot, rozpylający
nad miastem… LSD. W la-
tach 50. mocarstwa poważnie bra-
ły pod uwagę używanie tego nar-
kotyku do „obezwładniania” od-
działów wroga. Władze PRL real-
nie obawiały się, że NATO może
rozpylić nad Warszawą LSD, bły-
skawicznie biorąc w niewolę ma-
jących omamy żołnierzy. Instruk-
cja nakazywała założenie masek
przeciwgazowych, „izolację osza-
lałych” i oczekiwanie, aż narkotyk
przestanie działać.

Wymarłe miejsce
Gdy upadł komunizm i wymu-

szony sojusz polsko-radziecki zo-
stał zerwany, strach przed amery-
kańskim atakiem nagle zniknął.
Na początku lat 90. stanowisko
kierowania obroną cywilną straci-
ło rację bytu, a jego wyposażenie
zaczęło niszczeć. Dziś to tajemni-
cze miejsce jest niedostępne dla
szerokiej publiczności. Najbliższą
okazją do jego zobaczenia będzie
majowa Noc Muzeów.

Dominik Gadomski

Stanowisko Kierowania Obroną Cywilną odwiedziłem
dzięki uprzejmości firmy ArcelorMittal Warszawa.

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

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Na wypadek III wojny światowej

Wizyta w schronie pod Hutą
� Dwa piętra pod biurowcem Huty Warszawa znajduje się owiane
tajemnicą miejsce rodem z najczarniejszych lat zimnej wojny.

Dziś
to tajemnicze miejsce jest
niedostępne dla szerokiej
publiczności. Najbliższą
okazją do jego
zobaczenia będzie
majowa Noc Muzeów.

„War szaw ski sa mo rząd chce
sprze dać te ren pę tli przy Con ra -

da. 116 i 180 bę dą mu sia ły zmie nić
tra sy” – na pi sa li śmy 1 kwiet nia

w na szym por ta lu tu bie la ny.pl. Da -
ta wzbu dzi ła po dej rze nia czę ści czy -
tel ni ków, któ rzy słusz nie ode bra li
ar ty kuł ja ko pri ma apri li so wy żart.
Nie któ rzy da li się jed nak zła pać i…
do tej po ry do bie lań skie go ra tu sza
i Za rzą du Trans por tu Miej skie go
do cie ra ją py ta nia w tej spra wie.

Daj my urzęd ni kom sku pić się
na spra wach re al nych. Zmia ny
tras 116 i 180 nie są pla no wa ne,
po dob nie jak li kwi da cja pę tli
przy Con ra da. Zbie ra nie pod pi -
sów prze ciw ko li kwi da cji pę tli
nie ma sen su.

(red)

To był prima aprilis

Pętla Chomiczówka zostaje
� Od 1 kwietnia minęło półtora tygodnia, ale mieszkańcy nadal dopytują w ZTM
i urzędzie dzielnicy o likwidację pętli 116 i 180.



Ni by jest spra wą oczy wi stą ta ka
dziel ni co wa to żsa mość „ma łych
oj czyzn”, od mien na na Szmul -
kach, Pra dze, Wo li, Ocho cie, Mo -
ko to wie. Ty le, że owa to żsa mość
by wa w jed nych dziel ni cach bar -
dziej oczy wi sta niż w in nych.
W przy pad ku Bie lan spra wa wca -
le oczy wi sta nie jest.

W skład dziel ni cy w jej dzi siej -
szych gra ni cach wcho dzi pa rę
dość da le ko od da lo nych od cen -
trum Bie lan ob sza rów, któ re nie -
wie le ze so bą ma ją wspól ne go,
tak je śli cho dzi o hi sto rię, tra dy -
cję, jak i dzień dzi siej szy: Mło ci -
ny, Wól ka Wę glo wa, czy Ra dio -
wo… No wła śnie, tu po ja wia się
pro blem z sa mym po ję ciem bie -

lań skiej to żsa mo ści, bo czy miesz -
kań cy tych en klaw mo gą czuć się
„peł no praw ny mi” bie lań czy ka mi?

Cho mi czów ka, Waw rzy szew,
Wrze cio no? Opłot ki

Jest i ko lej ny pro blem, mia no -
wi cie po ję cie lo kal nej bie lań skiej
to żsa mo ści. Znam or to dok sów,
dla któ rych Bie la ny ist nie ją w hi -
sto rycz nych gra ni cach. Dla nich
Cho mi czów ka, Waw rzy szew czy
Wrze cio no to już opłot ki, a ich
miesz kań cy do mia na praw dzi -
wych „bie lań czy ków” na wet nie
mo gą pre ten do wać, choć prze cież
mo gą się ni mi czuć, bo w koń cu
Bie la na mi jest wszyst ko to, co

znaj du je się w dzi siej szych ad mi -
ni stra cyj nych gra ni cach dziel ni cy.

Są i ta cy, któ rzy de mon stru jąc
lo kal ny pa trio tyzm „bie lań skość”
roz sze rza ją na Żo li borz tłu ma -
cząc, że po dział tych dziel nic jest
sztucz ny. I hi sto rycz nie rzecz bio -
rąc ma ją spo ro ra cji, bo Bie la ny
daw niej rze czy wi ście nie mal w ca -

ło ści na le ża ły do Żo li bo rza. Więc
ma ją z Żo li bo rzem kul tu ro wo
spo ro wspól ne go, wię cej niż
z „opłot ka mi”, któ re póź niej
do nich przy łą czo no. A ta kie re jo -
ny jak Ma ry mont rze czy wi ście zo -
sta ły dość sztucz nie roz dzie lo ne
dziel ni co wy mi gra ni ca mi. Ci, któ -
rzy do ra sta li na Cho mi czów ce,
ca łe ży cie miesz ka li na Żo li bo rzu
i do pie ro w 1994 ro ku, nie prze -
pro wa dza jąc się, na gle sta li się
miesz kań ca mi Bie lan. Trud no
więc nie od mó wić ra cji tym, któ -
rzy w pew nych ob sza rach to żsa -
mość obu dziel nic ja koś łą czą.

Lo kal ny folk lor?
Wresz cie trud no mó wić o ja -

kimś w mia rę zin te gro wa nym bie -
lań skim wzor cu kul tu ro wym, do -
mi nu ją cym kie run ku. Lo kal ny
„folk lor” nie jest tak wy ra zi sty jak
ten z Wo li, Pra gi, Szmu lek czy Po -
wi śla, a po za tym brak chy ba wy -
ra zi ste go mo de lu iden ty fi ka cji ta -

kie go jak wol skie cwa niac two, czy
żo li bor ska eli tar ność, mo ko tow -
ska in te li genc kość. Choć w tej
spra wie mo gę się gru bo my lić.

Nie pi szę te go wszyst kie go, by
ją trzyć, wy wo łać wa śnie, ani wy -
wo łać ko lej nej dys ku sji na te mat
żo li bor sko -bie lań skich ko nek sji
– ra czej, by za py tać Pań stwa,
po prze czy ta niu in te re su ją ce go
wąt ku na bie lań skich fo rum in ter -
ne to wym, czym dla Was jest bie -
lań ska to żsa mość, co tak na praw -
dę zna czy „być bie lań czy kiem”?
Dla mnie jest ja koś po zy tyw ny
fakt opi sy wa ny przez so cjo lo gów,
że war sza wia cy co raz czę ściej
iden ty fi ku ją się ze swo im naj bli -
ższym oto cze niem, osie dlem,
dziel ni cą, a do pie ro po tem mia -
stem i stąd mo je py ta nia o to, czy
jest ja kieś sed no hi sto rycz nej
i bie lań skiej to żsa mo ści, któ re
war to le piej po znać, zde fi nio wać
i być mo że opi sać…

(wk)

Jestem bielańczykiem

Czy istnieje bielańska tożsamość?
� Słyszę od ludzi często, chyba coraz częściej: „jestem bielańczykiem”. Myślę sobie, że to bardzo fajnie, że ludzie czują się lokalnymi
patriotami, identyfikują się z dzielnicą, w której mieszkają. Ale jeśli istnieje bielańska tożsamość, to na czym właściwie polega?

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
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Ci, którzy
dorastali
na Chomiczówce, całe
życie mieszkali
na Żoliborzu i dopiero
w 1994 roku, nie
przeprowadzając się,
nagle stali się
mieszkańcami Bielan.
Trudno więc nie odmówić
racji tym, którzy
w pewnych obszarach
tożsamość obu dzielnic
jakoś łączą.
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Bie lań scy po li cjan ci po szu ku -
ją 88-let nie go Eu ge niu sza Ga -
dom skie go, któ ry od 1998 ro ku
ukry wa się przed or ga na mi ści ga -
nia. Mę żczy zna jest po szu ki wa ny

na pod sta wie Eu ro pej skie go Na -
ka zu Aresz to wa nia oraz pię ciu li -
stów goń czych za sze reg wy łu dzeń
i oszustw. Ga dom ski wy łu dził
mię dzy in ny mi znacz ną kwo tę ja -

ko od szko do wa nie za po byt
w obo zie kon cen tra cyj nym, w któ -
rym ni gdy nie prze by wał. Po nad to
oszu kał wie le sa mot nych ko biet,
a jed nej z nich oka le czył twarz
przy uży ciu kwa su sol ne go.

Po szu ki wa ny ma oko ło
170–175 cm wzro stu, piw ne oczy
i si we wło sy. Czę sto zmie nia fry -
zu ry oraz za pusz cza i go li wą sy.
Za nim znik nął, był naj czę ściej wi -
dy wa ny w gar ni tu rze, ze zło tą
bran so le tą i sy gne tem z ka mie nia -
mi szla chet ny mi.

Wszyst kie oso by, któ re po sia da -
ją ja kie kol wiek in for ma cje mo gą -
ce po móc w usta le niu miej sca po -
by tu po szu ki wa ne go prze stęp cy,
pro szo ne są o kon takt z ko men dą
po li cji na Bie la nach, ul. Że rom -
skie go 7 oso bi ście, te le fo nicz nie
pod nu me ra mi 22 603–71–61,
22 603–19–54, 22 603–71–55,
22 603–71–56, ca ło do bo wy mi nu -
me ra mi 112 i 997 lub za po śred -
nic twem pocz ty elek tro nicz nej
krp5war sza wa@po li cja.waw.pl

(red)
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Po zmia nach w pra wie, któ re
we szły w ży cie w stycz niu 2016 ro -
ku, zde cy do wa na więk szość war -
szaw skich fo to ra da rów zo sta ła wy -
łą czo na. Straż miej ska stra ci ła
pra wo do ko rzy sta nia z nich
i po dłu gich ne go cja cjach prze ka -
za ła urzą dze nia Ge ne ral ne mu In -
spek to ra to wi Trans por tu Dro go -
we go. W ze szły pią tek włą czo no
fo to ra da ry na dro dze ser wi so wej
tra sy S8, Mo dliń skiej, Gór czew -
skiej, mo ście Gdań skim, Trak cie
Brze skim, Spa ce ro wej, Pu ław skiej
i al. KEN oraz przy skrzy żo wa -
niach Ra dzy miń skiej z By strą, So -
bie skie go z Wi to sa, al. Nie pod le -

gło ści z Ba to re go, Ostro bram skiej
z Fiel dor fa, Gró jec kiej z Dic ken sa
oraz al. Kra kow skiej z 17 Stycz nia.

Ca ły czas włą czo ne po zo sta ją
fo to ra da ry, któ re na le ża ły
do GITD od po cząt ku: w al. Sta -
nów Zjed no czo nych, na Pi lec kie -
go i Ro so cha tej. W su mie od piąt -
ku pręd kość kon tro lu je sie dem -
na ście urzą dzeń.

Na ra zie nie zna na jest da ta po -
now ne go uru cho mie nia fo to ra da -
rów na skrzy żo wa niu Po wstań ców
Ślą skich z Człu chow ską, na Wi -
sło stra dzie przy Ka ro wej
i na Przy czół ko wej.

(red)

Wróciło czternaście
fotoradarów
� Po ponad piętnastu miesiącach przerwy włączone
zostały urządzenia rejestrujące prędkość. Liczba
czynnych fotoradarów wzrosła niemal pięciokrotnie.

Ucieka przed policją od 19 lat

Poszukiwany za liczne oszustwa
� Uwodził znacznie młodsze kobiety, wyłudzał pieniądze i znikł z milionem dolarów.
Za Eugeniuszem Gadomskim wydano pięć listów gończych.

źródło: policja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
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Ka me ry mo ni to rin gu za re je stro -
wa ły wi ze ru nek praw do po dob ne go
spraw cy te go prze stęp stwa. Po li -
cjan ci pro szą o kon takt wszyst kie
oso by, któ re roz po zna ją mę żczy znę
lub ma ją ja kie kol wiek in for ma cje
na je go te mat. Na wszel kie su ge stie
cze ka ją przez ca łą do bę przy ul. Że -
rom skie go 7. Mo żna ta kże zgło sić
się do naj bli ższej jed nost ki po li cji

lub prze ka zać in for ma cje na nr
tel. 22 603–17–11, 22 603–71–55,
na nu mer alar mo wy 997 lub 112.

In for ma cje mo żna ta kże prze -
sy łać za po śred nic twem pocz ty
elek tro nicz nej na ad res: ofi -
cer .pra so wy.krp5@ksp.po l i  -
cja.gov.pl. Spra wę pro wa dzi sie rż.
szt. Ma riusz Mły nar ski.

(red)

Kto rozpoznaje napastnika?

Pobicie na stacji metra
� Policjanci z bielańskiej komendy prowadzą śledztwo
w sprawie pobicia, do którego doszło 18 lutego
na terenie stacji metra Młociny.

Trwa ją pra ce na bu do wie żłob -
ka przy uli cy Toł sto ja na Bie la -
nach. Pla ców ka za pro jek to wa na
jest dla 150 dzie ci. Ob szar,
na któ rym jest wzno szo na, zo stał
wy od ręb nio ny z te re nów Ze spo łu
Szkół nr 49. W urzę dzie dziel ni cy
do wie dzie li śmy się, że wy ko naw cą
jest fir ma „ZAB -BUD” An drzej
Za bo klic ki. Umo wa pod pi sa na
w grud niu ubie głe go ro ku opie wa
na war tość 6,8 mln zł. Na wy po sa -
że nie pla ców ki prze wi dzia no 900
tys. zł. Jesz cze w tym ro ku na tym
te re nie po wsta nie plac za baw. Tu
koszt wy nie sie oko ło 225 tys. zł.
Pierw szy pu blicz ny żło bek na
Waw rzy sze wie po wi nien być go to -
wy do koń ca li sto pa da. Na te re nie
Ze spo łu Szkół przy Toł sto ja mia ło
też po wstać bo isko. To jed nak
spra wa dal szej przy szło ści. Na ra -
zie dziel ni ca szu ka na ten cel pie -
nię dzy.

– Do tej po ry na Waw rzy sze wie
nie mie li śmy pań stwo we go żłob -
ka. Ro dzi ce mu sie li do wo zić dzie -
ci w in ne miej sca. Do brze, że to
się wresz cie zmie ni – mó wi przed -
sta wi ciel osie dlo we go sa mo rzą du

Zyg munt Mo raw ski. Li czy, że
wła dze dziel ni cy przy chy lą się też
do in nej pro po zy cji, z któ rą
miesz kań cy Waw rzy sze wa

od daw na wy stę pu ją, czy li wy bu -
do wa nia przy chod ni. Ale do te go
dro ga da le ka.

(AS)

Rośnie żłobek na Wawrzyszewie
� Do listopada potrwają prace przy budowie nowego bielańskiego żłobka.
Przyjmie 150 dzieci.

źródło: policja

OR LEN War saw Ga mes to nie -
spo ty ka ne w ska li kra ju 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. Uni kal ne atrak cje po -
wią za ne z naj bar dziej po pu lar ny mi
dys cy pli na mi spor tu w Pol sce po -
zwo lą przy bli żyć uczest ni 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.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji 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. 3333 oso -
by wy star tu ją w pa miąt ko wych ko -
szul kach na trzy ki lo me tro wej tra sie
wio dą cej przez Ła zien ki Kró lew -
skie i ul. My śli wiec ką, aby na stęp -
nie wró cić na me tę u stóp Zam ku
Ujaz dow skie go.

Sportowe atrakcje dla ka żde go
Po ło żo ne na te re nie Par ku Agry -

ko la sta dion i bie żnia sta ną się 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”. Po za koń -

czo nych za wo dach, od godz. 14:30,
ka żdy chęt ny pod okiem in struk to -
rów bę dzie mógł spró bo wać swo ich
sił w tech nicz nych dys cy pli nach lek -
ko atle tycz nych.

Z ko lei słyn ny zjazd na uli cy
Agry ko la sta nie się miej scem ry wa -
li za cji long bo ar dów i po cho dzą cych
z No wej Ze lan dii trzy ko ło wych po -
jaz dów ty pu Drift Tri ke. Do dat ko -
wo, pod czas OR LEN War saw Ga -
mes w stre fie spor tów miej skich po -
wsta nie ska te park, w któ rym bę dzie
mo żna wziąć lek cję na uki jaz dy
na de sce. 

Rów nież fa ni gier ze spo ło wych
znaj dą coś dla sie bie. Pił ka no żna
za pre zen tu je się w dwóch od sło -
nach: bub ble fo ot ball, gdzie za wod -
ni cy pod czas roz gry wek za ło żą wy -
peł nio ne po wie trzem ku le oraz fre -
esty le fo ot ball w for mie warsz ta tów
i po ka zów ewo lu cji pił kar skich.
Stre et ball – ulicz na wer sja ko szy -
ków ki okra szo na bę dzie po ka zem
wsa dów Ra fa ła „Lip ka” Li piń skie -
go oraz kon kur sem rzu tów za 3
punk ty. Na to miast na bo isku
do siat ków ki od bę dą się lek cje WF -
-u z Mi strzem, czy li roz gryw ki i za -
ję cia ze zna ny mi spor tow ca mi.

Ko lej ną stre fą pod czas ro dzin -
ne go pik ni ku or ga ni zo wa ne go
przez PKN OR LEN bę dzie stre fa
spor tów si ło wych, a więc ogól no -
do stęp ne tre nin gi i za wo dy cross -
fit, po ka zy stre et wor ko ut oraz za -
ję cia Bo ot Camp Po wer Tra ining.
Mi ło śni cy pre cy zji w spor to wej ry -
wa li za cji bę dą mo gli spró bo wać
swych sił w spor tach skan dy naw -

skich jak na przy kład bo ule, czy
fiń skie krę gle.

Gwiaz dy na sce nie
Oprócz spor to wych wy zwań

i spo tkań z mi strza mi olim pij ski mi
wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą kon -
cer ty gwiazd pol skiej sce ny mu zycz -
nej. Do bór ar ty stów, któ rzy wy stą -
pią na spe cjal nie wy bu do wa nej sce -
nie u pod nó ża Zam ku Ujaz dow -
skie go, nie jest przy pad ko wy:
na im pre zie nie mo gło choć by za -
brak nąć Jac ka Me zo Me je ra, na co
dzień szyb kie go bie ga cza ama to ra
z re kor dem ży cio wym w ma ra to nie

na po zio mie 2 go dzin i 48 mi nut.
Pod czas OR LEN War saw Ga mes
na pew no usły szy my kil ka naj now -
szych utwo rów, w któ rych Me zo
do sko na le łą czy pop z hip -ho pem.

Ko lej ną gwiaz dą bę dzie Sar sa,
zna na z te le wi zyj nych ta lent shows
wszech stron na gwiaz da mło de go
po ko le nia oraz Na ta lia Ny kiel,
obec nie naj go ręt sze na zwi sko
na pol skiej sce nie mu zycz nej. 

Na ko niec im pre zy wy stą pi le -
gen dar ny ze spół Va rius Manx &
Ka sia Stan kie wicz. Ra zem za bio rą
uczest ni ków pik ni ku na wspól ną
mu zycz ną pod róż po pio sen kach,

któ re przez wie le lat oku po wa ły
pierw sze miej sca wszyst kich pol -
skich list prze bo jów. Jak pod kre śla
Ka sia, nie wy obra ża so bie ży cia bez
spor tu: – Uwiel biam wszel kie ak -
tyw no ści, któ re an ga żu ją nie tyl ko
cia ło, ale ta kże mózg, a ćwi cze nia
ze ste pem są jed ny mi z mo ich ulu -
bio nych.

OR LEN War saw Ga mes od bę -
dzie się w so bo tę 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.

(red)

Spor to wa ener gia i gwiaz dy pol skiej mu zy ki na OR LEN War saw Ga mes
�Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się naj więk sze spor to we wy da rze nie tej wio sny czy li OR LEN War saw Ga mes, ro dzin ny pik nik otwar ty dla wszyst kich
miesz kań ców War sza wy. Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach Na ro do we go Świę ta Spor tu i po prze dzi zma ga nia bie ga czy na naj więk szej im pre -
zie bie go wej w Pol sce – OR LEN War saw Ma ra thon. Pod czas ca ło dnio we go pik ni ku, któ ry od bę dzie się w so bo tę 22 kwiet nia na te re nie Par ku
Agry ko la, wy stą pią gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej: Me zo, Sar sa, Na ta lia Ny kiel i Va rius Manx & Ka sia Stan kie wicz.



DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 2000 m2 z możliwością budowy domów
jednorodzinnych. Kształt – kwadrat. W tym
1000 m2 zalesiona. Dojazd do nieruchomości
z dwóch stron, od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej.
Główny dojazd zapewnia droga na zasadzie
służebności. Posesja ogrodzona – siatka. Media:
prąd – siła, studnia wiercona. Wodociąg
w drodze. Księga wieczysta na działkę
i służebność dojazdu. Zapraszam do obejrzenia.
Lokalizacja: Wysychy gm. Zabrodzie, kierunek
Warszawa – Wyszków. 44 km od Warszawy.
508-385-718

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

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

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

·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462

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

·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

·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·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
·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

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

·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Ma ria Ro gow ska -Fal ska
(1877–1944), zna na le piej ja ko Ma -
ry na Fal ska, by ła jed ną z naj wy bit -
niej szych dzia ła czek spo łecz nych
przed wo jen nej War sza wy. Wspól -
nie z Ja nu szem Kor cza kiem i Ma -
rią Pod wy soc ką za ło ży ła za kład wy -
cho waw czy Nasz Dom, od 1928 ro -
ku dzia ła ją cy w al. Zjed no cze nia
(je go kon ty nu acją jest funk cjo nu ją -
cy obec nie Dom Dziec ka nr 1).
Pod czas oku pa cji ukry wa ła ży dow -
skie dzie ci. Zmar ła na gle na za wał
ser ca na wieść o pla nach prze nie -
sie nia wy cho wan ków i pra cow ni -
ków do obo zu przej ścio we go.

Wśród miesz kań ców Bie lan pa -
mięć o Fal skiej jest wciąż ży wa. Kil -
ka ty go dni te mu rad ni dziel ni cy za -
pro po no wa li na zwa nie jej imie -
niem skwe ru na ro gu Schro ege ra
i Fon ta ny. Sprze ci wia się te mu Ko -
mi sja ds. Na zew nic twa Miej skie go
Ra dy War sza wy, któ ra wo li od dać
skwer XIX -wiecz ne mu ar chi tek to -
wi Jó ze fo wi Piu so wi Dzie koń skie -
mu.

– Ko mi sja nie li czy się z opi nią
miesz kań ców dziel ni cy, któ rzy zna -
ją i pa mię ta ją Ma ry nę Fal ską – pi -
szą ak ty wi ści Ra zem dla Bie lan.
– Miesz kań cy zna ją jej do ko na nia

i są świa do mi, jak wiel ki jest jej do -
ro bek w związ ku z dziel ni cą i ja kie
są jej za słu gi. Nikt tak jak ona nie
za słu gu je na upa mięt nie nie w tym
miej scu.

Do tej po ry pe ty cję o na zwa nie
skwe ru imie niem Fal skiej po par ło
nie mal 300 osób. Osta tecz ną de cy -
zję o nada niu na zwy po dej mie Ra -
da War sza wy.

Pe ty cję mo żna pod pi sać na stro -
nie www.pe ty cje on li ne.com, wpi su -
jąc w wy szu ki war kę „Pe ty cja
w spra wie nada nia skwe ro wi imie -
nia Ma ry ny Fal skiej”.

(red)

Podpisz petycję

Wielka postać Bielan czeka na swój skwer
� Czyje imię będzie nosić teren na rogu Schroegera i Fontany? Już kilkaset osób poparło nazwanie go imieniem Maryny Falskiej.
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Pi sem ne za wia do mie nie o na -
dej ściu prze sył ki, któ rą na le ży
ode brać na po czcie, czy li awi zo,
to roz wią za nie funk cjo nu ją ce
od da wien daw na. Ma chy ba rów -
nie du żo plu sów co mi nu sów.
Ostat nio co raz czę ściej sły chać
gło sy o mi nu sach. Skar gi na no to -
rycz nie zo sta wia ne awi zo w sy tu -
acji, gdy od bior ca był w do mu, nie
omi ja ją żad nej dziel ni cy, żad ne go
osie dla. Co mo że być po wo dem?
Czy w grę wcho dzi prze ko na nie,
że od bior cy „i tak nie uda się za -
stać, bo jest w pra cy”?

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy

Tak czy ina czej do brze by ło by
zna leźć ja kieś an ti do tum na pro -
blem, któ ry do ty ka wie lu
z nas. I tu pe wien po mysł „pod -
rzu ca” nasz Czy tel nik. Za pro po -
no wał, a wła ści wie za py tał: czy li -
sto no sze mo gli by pra co wać po po -
łu dnia mi? W swym li ście zwra ca
uwa gę, że w go dzi nach 8–16 do rę -
czy cie le naj czę ściej ni ko go w do -
mach nie za sta ją. Do skrzy nek
tra fia ją awi za, a ad re sa ci mu szą
fa ty go wać się na pocz tę. A tam
wia do mo: ko lej ki. Do dat ko wa
licz ba okie nek ge ne ru je wy ższe
kosz ty dla Pocz ty Pol skiej.

„Wszy scy nie za do wo le ni i dro -
go” – pod su mo wu je Czy tel nik,
su ge ru jąc, by li sto no sze pra co wa li
po po łu dniu – na przy kład od go -
dzi ny 12 do 20. Je go zda niem
prze sył ki po le co ne mia ły by więk -
szą szan sę tra fić na czas do ad re -

sa ta – za rów no firm, jak i osób
pry wat nych.

Pocz ta nie chęt na do zmian
Skon tak to wa li śmy się z przed -

sta wi cie la mi Pocz ty Pol skiej, py -
ta jąc czy fir ma by ła by go to wa roz -
wa żyć po mysł na sze go Czy tel ni ka.
Je den z przed sta wi cie li tej in sty -
tu cji przy znał, że teo re tycz nie by -
ło by to mo żli we, cho ciaż rzecz
mu sia ła by być skon fron to wa na
z sze re giem kwe stii praw nych czy
re gu la mi no wych. Je go zda niem
jed nak, na wet gdy by ta kie roz wią -
za nie zo sta ło fak tycz nie przy ję te,

to wów czas z ko lei ode zwa li by się
zwo len ni cy obec ne go sta nu rze -
czy. Pa dły by wów czas py ta nia,
dla cze go prze sył ki nie są, tak jak
daw niej, do star cza ne ra no czy we
wcze snych go dzi nach po po łu -
dnio wych.

Rzecz nik Pocz ty Pol skiej Zbi -
gniew Ba ra now ski pod kre śla, że
je go fir ma w ostat nim cza sie
wpro wa dzi ła licz ne udo god nie nia,
któ re po win ny zmi ni ma li zo wać
pro ble my z od bio rem pa czek
i wa żnych prze sy łek.

– W przy pad ku ryn ku pacz ko -
we go jed ną z opcji jest do rę cze -

nie przez ku rie ra, od biór w ma -
szy nie sa mo ob słu go wej, ale ta kże
sko rzy sta nie z sie ci oko ło 7 tys.
punk tów od bio ru. Tu taj klien ci
ko rzy sta jąc z atrak cyj nej ce ny
za prze sła nie pacz ki, od bie ra ją ją
w naj bli ższej dla sie bie lo ka li za cji
(pla ców ka pocz to wa, sta cja PKN
Or len czy kiosk Ru chu) – in for -
mu je rzecz nik. W przy pad ku od -
bio ru ko re spon den cji ta kże jest
kil ka roz wią zań – do rę cze nie
przez li sto no sza do miesz ka nia,
od biór prze sy łek ze skrzyn ki od -
daw czej (ta kże po le co nych, je śli
za ży czy my so bie ta kiej usłu gi)

a ta kże w pla ców ce pocz to wej
bądź w jed nym z ca ło do bo wych
au to ma tów pocz to wych do stęp -
nych w wy bra nych pla ców kach.

Brak en tu zja zmu dla po my słu
wy ka zał ta kże Ja cek Tu szyń ski,
szef war szaw skich struk tur Nie za -
le żne go Sa mo rząd ne go Związ ku
Za wo do we go Li sto no szy Pocz ty
Pol skiej. Za zna czył przy tym, że
jest to tyl ko je go pry wat na opi nia
a nie ofi cjal ne sta no wi sko. – Prze -

su nię cie go dzin pra cy to ope ra cja,
na któ rą mu sia ło by się skła dać
wie le czyn ni ków. Pierw szym kro -
kiem i tak by ło by roz pa trze nie
roz wią za nia pod ką tem zgod no ści
z pra wem (w tym pra wem pra -
cow ni czym) i mo żli wo ścia mi
prze or ga ni zo wa nia ca łej fir my
– po wie dział. Ta kże on zwró cił
uwa gę, że ewen tu al ne zmia ny
w go dzi nach do star cza nia prze sy -
łek wie lu mo gły by się nie spodo -
bać. – Spo ra gru pa lu dzi już się
przy zwy cza iła do te go, że je ste -
śmy ra no al bo we wcze snych go -
dzi nach po po łu dnio wych. To też
na si klien ci – do da je.

(AS)

Listonosze powinni pracować popołudniami?
� Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?

W godzinach
8–16 listonosze
najczęściej nikogo
w domach nie zastają.
Do skrzynek trafiają
awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę.
A tam wiadomo: kolejki.




