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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.

projekt zagospodarowania tego
terenu, który będzie służył w ko-

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.

Jeszcze dziesięć lat temu wydawało się, że warszawskie bazary
nie wytrzymają konkurencji marketów, zwłaszcza najtańszych dyskontów. Dziś nie ma już wątpliwości, że targowiska zostaną z nami
na dłużej, choć niektóre z nich
zdecydowanie wymagają remontu.
– Najbardziej śmieciarski, tandetny i obciachowy bazar w mieście
– to jedna z opinii o bazarze
przy Broniewskiego. – Smród, brud
i ceny z kosmosu. Już dawno powinien zniknąć. Mieszkańcy i tak jeżdżą po zakupy na Wolumen.

– Jestem za pozostawieniem
mojego bazarku – są i takie opinie. – Bardzo lubię tam robić zakupy i nie przeszkadza mi, że jest
taki brudny. Można go zmodernizować, a nie likwidować.
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. Rada Warszawy do dziś
jednak nie przyznała pieniędzy

na taką inwestycję. Ponieważ
obecna polityka miasta zdecydowanie faworyzuje tramwaje kosztem samochodów, o budowie drugiej jezdni w zasadzie można zapomnieć. Choć nikt nie przyzna
tego oficjalnie, bazar jest bezpieczny. Co więcej, wkrótce rozpoczną się prace zmierzające
do przywrócenia go do normalnego stanu.
– Naszym priorytetem jest uporządkowanie bazaru pod względem architektonicznym i estetycznym – mówi radny Daniel Pie-

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

niek. – Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami powinniśmy w maju zaprezentować do konsultacji

lejnych miesiącach i latach, jako
wskazówki do dalszych prac.
Wszystko zostanie opracowane
we współpracy z przedstawicielami samorządu mieszkańców oraz
kupcami.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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 Czytelnicy alarmują, że przebudowa Książąt Mazowieckich i Encyklopedycznej praktycznie stanęła w miejscu. Sprawdzamy, co dzieje się
na placu budowy przy zajezdni tramwajowej.

Gdy na Młocinach powstały
bloki, Encyklopedyczna z dnia
na dzień stała się jednym z dwóch
– obok Heroldów – głównych wyjazdów z osiedla. Jeszcze niedawno była to wąska droga bez kanalizacji deszczowej i chodników,
na której piesi chodzili po błocie,

a samochody miały problemy
z wyminięciem się. Nieco lepiej
było na przedłużeniu ulicy w kierunku Wrzeciona, które nazwano
imieniem Książąt Mazowieckich,
ale ono także nie było przystosowane do dzisiejszego ruchu. Dopiero 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 zatokami postojowymi i autobusowymi, chodników, drogi rowerowej
i odwodnienia. Zgodnie z pierw-
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szymi, optymistycznymi zapowiedziami tej wiosny prace miały już
dobiec końca. Tymczasem mieszkańcy Młocin donoszą, że nie widać większych postępów, a równoległa Kolumbijska jest notorycznie zakorkowana. Poprosiliśmy wiceprezydent Renatę Kaznowską o wyjaśnienie, dlaczego
przebudowa trwa tak długo.
– Od sierpnia do grudnia trwało ustalanie wysokości odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę drogi, a na przełomie grudnia i stycznia wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze,
związane z budową niezbędnej infrastruktury podziemnej i wycinką drzew oraz prace geodezyjne
– udało nam się ustalić. – Termin
zakończenia robót został przesunięty z 31 marca na 31 maja ze
względu na nieprzewidziane okoliczności, które pojawiły się
w trakcie robót, tzn. kolizję projektowanej ulicy z kablem wysokiego napięcia, niezbędną korektę projektowanej drogi oraz wy-

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.
– Medycyna estetyczna, podobnie jak moda czy wyścigi Formuły 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 specjalista? – Wiosna to ostatni moment,
by zdecydować się na zabiegi laserem frakcyjnym CO2. Do lata
już niedaleko, a słońce nie świeci
jeszcze na tyle mocno, by zaszkodzić skórze chronionej po zabiegu
silnym filtrem – mówi dr Krzysztof Kaczyński.

Laser to jedna z najbardziej
wszechstronnych, a zarazem skutecznych technik stosowanych
w medycynie estetycznej. Poprawia wygląd skóry i jej napięcie.
Wygładza zmarszczki, likwiduje
przebarwienia, a także szpecące
skórę blizny czy rozstępy. Efekty
leczenia laserem są najlepiej widoczne po 3–4 tygodniach.
– Osoby, które nie potrafią sobie odmówić kąpieli słonecznych
latem, oprócz właściwej ochrony
(filtry), powinny przygotować
swoją skórę do opalania poprzez
jej maksymalne nawilżenie (np.
zabiegami Stylage HydroMax lub
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stępujące zimą niesprzyjające warunki atmosferyczne.
– To nie pierwszy raz, kiedy
ZRiKD bardzo powoli prowadzi

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.
prace nad budową drogi w naszej
dzielnicy – wypomina wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Taka sama sytuacja była przy przebudowie Kasprowicza. To o tyle
smutne, że ZRiKD jest spółką
należącą do miasta.
(dg)

Restylane Skinboosters) lub zdecydowane wzmocnienie jej napięcia (zabiegi Regeneris) – mówi dr
Kaczyński.
Kaczyńscy Clinic to przede
wszystkim doświadczeni lekarze
medycyny estetycznej, którzy pomogą 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 zależności od stanu skóry i zdrowia. Zapraszamy 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

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 519 610 523, 502 280 720
e-mail: echo@gazetaecho.pl

Ulica na Młocinach nadal rozgrzebana
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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.
spółkę Grima Architektura,
a którego wykonawcą jest Probud, nadzoruje bielański Wydział Ochrony Środowiska. Inwestycja nie jest jeszcze zakończona – mówi Małgorzata Kink.
Dodaje też, że w ostatnich
dniach specjaliści od asfaltowana wygładzali nawierzchnię. Do-

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

Czy budowany na Wawrzyszewie pumptrack jest fuszerką? Takie twierdzenia pojawiły się
na jednym facebookowych forów.
Przypomnijmy, że tor powstaje
w ramach większego projektu
– „Park zabaw na Wawrzyszewie”,
finansowanego z budżetu partycypacyjnego. Jak pisze jeden z in-

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

twierdzi – tor został zaprojektowany przez osobę bez doświadczenia, przez co w niewielkim
stopniu spełnia swoją podstawową funkcję, a jest nią rozpędzanie
się poprzez odpychanie od przeszkód.
– Moim zdaniem nie należy
odebrać tak wykonanego obiektu,

a poprawę zlecić firmie, która wyeliminuje błędy obecnej realizacji
– konkluduje autor krytycznego
wpisu. Do naszej redakcji trafił
list podobnej treści.
Rzeczniczka bielańskiego magistratu uspokaja: atrakcja wciąż
jest w trakcie budowy. – Budowę
toru, zaprojektowanego przez

siana ma zostać trawa, a teren
wyrównany. Przewidywany termin 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. Jednak z ostatecznymi recenzjami
wypada wstrzymać się do zakończenia prac.
(AS)

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.
– Pedro, mąż mojej siostry jest
rodowitym Hiszpanem wychowanym pod Walencją, gdzie jego rodzice prowadzili restauracje. Pracował przede wszystkim w restauracjach nagrodzonych Gwiazdką Michelin, a restauracja pod jego szefostwem w Kraju Basków zdobyła
Gwiazdkę właśnie dzięki jego pracy
– opowiada właścicielka piekarni,
Małgorzata Piwońska. – Gdy
mieszkali w Hiszpanii, Pedro odwiedził z siostrą Polskę i zakochał
się w naszej piekarni. Później jeździł po piekarniach w całej Hiszpanii i zbierał najlepsze receptury

z różnych regionów. Gdy siostra
urodziła pierwszego syna, przeprowadzili się do Polski i rozszerzyli
ofertę naszej piekarni i tradycyjne
hiszpańskie wypieki – mówi.
Hiszpańskie specjały piekarni
to m.in. Ensaimada – wolno dojrzewająca drożdżówka o listkowatym cieście i ślimakowatym
kształcie, której receptura pochodzi z XVII wieku z Majorki. Ensaimady na Majorce można spotkać w każdej kawiarni. To również empanadillas – zapiekane,
kruche ciasto na białym winie
w kształcie pieroga z różnym na-

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88
Pieczywo bez polepszaczy,
spulchniaczy i konserwantów,
pieczone na zakwasie
powstającym przez kilkanaście
godzin.
Sklepy firmowe:

dzieniem np. znana w Walencji
empanadilla z pomidorami i tuńczykiem lub z innych regionów

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

– z bakłażanem. Powstała też polska wersja z zasmażaną kapustką
i pieczarkami.

• Łomianki Warszawska 95A
• Warszawa, Leopolda Staffa 2,
• Warszawa, Bazarek
Marymont
• Facebook: Piekarnia Piwoński
• www.tradycyjnapiekarnia.pl
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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.
uliczki były nieoświetlone. Z czasem się to zmieniało, brukowano
ulice, budowano kanalizację i wodociągi, wytyczano nowe arterie
drogowe. W 1924 roku uruchomiona została pierwsza linia
tramwajowa. W międzywojniu
na Marymoncie znajdowały się
liczne koczowiska cygańskie, które rząd nakazał wprawdzie skasować, ale w praktyce Cyganie koczowali tu licznie aż do wybuchu
wojny.

A potem powstała trasa AK i stacja metra, ale to już właściwie
współczesność.

Podróż do źródeł
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! Tu zachowały
się fragmenty najstarszej zabudowy Marymontu. Sama nazwa ulicy
wzięła się stąd, że pod ko-

Wczoraj i dziś

Dziś Marymont jest podzielony
administracyjnie między Bielany
i Żoliborz. Niby większa część leży na Bielanach, ale np. stacja
metra czy pętla tramwajowa położona 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 zbudowany na planie krzyża, z którego
roztaczał się widok na Wisłę, młyny na Rudawce i Lasek Bielański.
Pałac na wzgórzu pełnił rolę wy-
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poczynkowej willi królewskiej pary. I wtedy właśnie powstała nazwa Marymont.
Później pałacyk ten pełnił funkcję willi myśliwskiej królów Augusta II, Augusta III i Stanisława
Augusta Poniatowskiego, a wokół
znajdował się tzw. zwierzyniec.
Odbywały się tutaj także honorowe pojedynki. Dziś na fundamentach pałacyku stoi katolicki kościół pod wezwaniem Matki Bożej 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 Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
W 1816 roku na Marymoncie,
w zabudowaniach dawnego pałacyku otwarty został Instytut Agronomiczny, pierwsza w Polsce

uczelnia wyższa z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa
i weterynarii. Przez skraj Marymontu przeprowadzono uregulowaną Szosę Zakroczymską, u jej
zbiegu z Rudawką znajdowały się
młyny oraz karczma, a do Marymontu dojeżdżał konny omnibus.
Zabudowa Marymontu rozwijała się powoli, na co wpłynęły także carskie zakazy wynikające
z faktu, że wyrastająca wokół
dawnego pałacu osada znajdowała się w zasięgu fortów Twierdzy
Warszawa. Z tego też powodu domu były tu przede wszystkim
drewniane. Marymont był wtedy
popularnym celem wycieczek
„za miasto”.

Między wojnami
W kwietniu 1916 roku Marymont został przyłączony do Warszawy. Okolica zamieszkana była
głównie przez biedotę, większość
domów nie miało dostępu do wodociągów i kanalizacji, gruntowe

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

W trakcie okupacji niemieckiej
na Marymoncie było względnie
spokojnie, choć od 1943 roku nasiliły się łapanki i obławy. Podczas
powstania początkowo nie było tu
większych walk. Dopiero w połowie września Niemcy rozpoczęli
szturm na Marymont, który zakończył się wyparciem powstańców. Drewniane domy Niemcy
podpalali, a mieszkańców rozstrzeliwali na miejscu. Znaczna
część zabudowy Marymontu została wówczas zniszczona.
Po wojnie Marymont miał być
zrównany z ziemią i przeznaczony
na Północny Park Kultury. Projekt jednak upadł, więc pomiędzy
zachowaną szczątkowo zabudową
przedwojenną pojawiło się mnóstwo prowizorycznych zabudowań, a z czasem budowano nowe
domy, nie prowadzono za to
większych inwestycji. Dopiero
pod koniec lat 60. powstało osiedle Marymont, przywrócona została linia tramwajowa zakończona pętlą u zbiegu Mickiewicza
i Potockiej. W 1974 roku przez
Marymont przeprowadzono Wisłostradę, zaś dwa lata później
w miejscu niemal w całości wyburzonej zabudowy rozpoczęto realizację osiedli „Potok” i „Ruda”.

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!
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, rozpadające się, zaniedbane domy, są
wypasione wille, nowobogackie
siedliska a la Gargamel, nieco
dzikie tereny zielone, przejścia,
schodki, ponure PRL-owskie bloki… słowem różne marymonckie
klimaty, a do tego widok z góry
na ogromne blokowisko na Rudzie i jednorodzinne domy poniżej skarpy.
W tym miejscu dyskusje, czy
Marymont jest bardziej bielański
czy bardziej żoliborski, tracą sens.
Bo Marymont jest oryginalny, nie
do podrobienia.
(wk)

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.

Ostatnio ukazał się u Państwa
tekst pani Anny Czarneckiej, wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy
Bielany, o planach zmiany nazwy
ostatniej stacji metra na terenie
Bielan (pt. „Młociny” zmienią nazwę?), wraz z komentarzem historyka pana Dominika Gadomskiego.
Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa jest inicjatorem 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 uporządkowania 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
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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 jednocześnie pisze, że osiem lat istnienia
tej nazwy jest argumentem zasadniczym, aby jej nie zmieniać, bo
wprowadzi to zbędny zamęt. My
i wielu warszawiaków uważamy
jednak, że jeżeli coś jest niewłaściwe, to należy to naprawić, a nie
tkwić z uporem w błędzie. Rozumiemy doskonale ważność ludzkich przyzwyczajeń i dlatego nie
proponujemy nazwy: Huta Warszawa (jak zaproponowała Rada
Dzielnicy w 2005 r.), lecz: Młociny-Huta. Jest to jednocześnie powrót do nazwy, jaką zaproponowała Generalna Dyrekcja Budowy Metra w 1983 r.
Zmiana nazwy nie spowoduje
dodatkowych kosztów. Z przyczyn ekonomicznych jest to najlepszy czas do wprowadzenia tej
zmiany bowiem realizacja Ustawy
Sejmu z dnia 01.04.2016 roku
(Dz.U. z 2016r poz. 744) wymusza na władzach miasta dokonanie także korekty w informacjach
w komunikacji miejskiej.
Jerzy Trześniewski
przewodniczący zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa – Warszawscy Hutnicy
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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.
aż szesnaście razy. Amerykańskie
wojsko ujawniło dwa lata temu
tajne plany wojenne z 1959 roku
– z dokładnie tych czasów, w których budowano Hutę i schron.
Na liście celów do zniszczenia
przy użyciu broni atomowej w razie konfliktu z ZSRR znalazło się
piętnaście miejsc w Warszawie:
lotniska, fabryki, cele militarne
i infrastruktura miasta. Umieszczone w schronie pod Hutą instrukcje wskazują, że był on przy-

Dziś
Tuż obok stacji metra Młociny
stoi niepozorny budynek z lat 50.,
mieszczący dziś siedzibę firmy
ArcelorMittal Warszawa. To oczywiście budynek biurowy Huty,
w którym toczy się normalne życie. Tymczasem dwa piętra
pod nim, pod grubym na trzy metry stropem, mieści się nieużywane od lat Stanowisko Kierowania
Obroną Cywilną – schron z czasów Władysława Gomułki.

Podróż w czasie
Gdyby nie herb z orłem w koronie, wiszący w jednym z pomieszczeń, schron byłby perfekcyjną scenerią filmu science-fiction, w którym wybuchła III wojna światowa i Warszawa została
zaatakowana bronią chemiczną.

Przenośna centrala telefoniczna
z napisem „Uwaga! Nieprzyjaciel
podsłuchuje”, rysunki przedstawiające sposoby postępowania
w razie skażenia, regały pełne
masek przeciwgazowych, apteczek, wojskowych butów, mundurów z niebieskim trójkątem
na pomarańczowym tle, będącym
symbolem obrony cywilnej – spacer pod ziemią wprawia w zadumę i przyprawia o dreszczyk emocji, ale ostatecznie wprowadza
w optymizm. Na szczęście to ponure miejsce nigdy nie było potrzebne. Chociaż bywało blisko.

to tajemnicze miejsce jest
niedostępne dla szerokiej
publiczności. Najbliższą
okazją do jego
zobaczenia będzie
majowa Noc Muzeów.
gotowywany raczej na atak z użyciem broni chemicznej.
Najciekawiej prezentuje się
plansza przedstawiająca „wojnę

psychochemiczną”. Widać na niej
wymyślny, prawdopodobnie amerykański samolot, rozpylający
nad miastem… LSD. W latach 50. mocarstwa poważnie brały pod uwagę używanie tego narkotyku do „obezwładniania” oddziałów wroga. Władze PRL realnie obawiały się, że NATO może
rozpylić nad Warszawą LSD, błyskawicznie biorąc w niewolę mających omamy żołnierzy. Instrukcja nakazywała założenie masek
przeciwgazowych, „izolację oszalałych” i oczekiwanie, aż narkotyk
przestanie działać.

Stanowisko Kierowania Obroną Cywilną odwiedziłem
dzięki uprzejmości firmy ArcelorMittal Warszawa.

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

Elastyczne protezy nylonowe

„Warszawski samorząd chce
sprzedać teren pętli przy Conra-

Artur Pietrzyk

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

Pętla Chomiczówka zostaje

Szacuje się, że podczas zimnej
wojny Amerykanie i Rosjanie byli
o włos od nuklearnego konfliktu

Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.

Gdy upadł komunizm i wymuszony sojusz polsko-radziecki został zerwany, strach przed amerykańskim atakiem nagle zniknął.
Na początku lat 90. stanowisko
kierowania obroną cywilną straciło rację bytu, a jego wyposażenie
zaczęło niszczeć. Dziś to tajemnicze miejsce jest niedostępne dla
szerokiej publiczności. Najbliższą
okazją do jego zobaczenia będzie
majowa Noc Muzeów.

To był prima aprilis

Wojna psychochemiczna

N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o wa n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.

Wymarłe miejsce

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

da. 116 i 180 będą musiały zmienić
trasy” – napisaliśmy 1 kwietnia

w naszym portalu tubielany.pl. Data wzbudziła podejrzenia części czytelników, którzy słusznie odebrali
artykuł jako primaaprilisowy żart.
Niektórzy dali się jednak złapać i…
do tej pory do bielańskiego ratusza
i Zarządu Transportu Miejskiego
docierają pytania w tej sprawie.
Dajmy urzędnikom skupić się
na sprawach realnych. Zmiany
tras 116 i 180 nie są planowane,
podobnie jak likwidacja pętli
przy Conrada. Zbieranie podpisów przeciwko likwidacji pętli
nie ma sensu.
(red)

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?
źródło: FB Dzielnica Bielany

Niby jest sprawą oczywistą taka
dzielnicowa tożsamość „małych
ojczyzn”, odmienna na Szmulkach, Pradze, Woli, Ochocie, Mokotowie. Tyle, że owa tożsamość
bywa w jednych dzielnicach bardziej oczywista niż w innych.
W przypadku Bielan sprawa wcale oczywista nie jest.
W skład dzielnicy w jej dzisiejszych granicach wchodzi parę
dość daleko oddalonych od centrum Bielan obszarów, które niewiele ze sobą mają wspólnego,
tak jeśli chodzi o historię, tradycję, jak i dzień dzisiejszy: Młociny, Wólka Węglowa, czy Radiowo… No właśnie, tu pojawia się
problem z samym pojęciem bie-

lańskiej tożsamości, bo czy mieszkańcy tych enklaw mogą czuć się
„pełnoprawnymi” bielańczykami?

Chomiczówka, Wawrzyszew,
Wrzeciono? Opłotki
Jest i kolejny problem, mianowicie pojęcie lokalnej bielańskiej
tożsamości. Znam ortodoksów,
dla których Bielany istnieją w historycznych granicach. Dla nich
Chomiczówka, Wawrzyszew czy
Wrzeciono to już opłotki, a ich
mieszkańcy do miana prawdziwych „bielańczyków” nawet nie
mogą pretendować, choć przecież
mogą się nimi czuć, bo w końcu
Bielanami jest wszystko to, co

znajduje się w dzisiejszych administracyjnych granicach dzielnicy.

Ci, którzy

łości należały do Żoliborza. Więc
mają z Żoliborzem kulturowo
sporo wspólnego, więcej niż
z „opłotkami”, które później
do nich przyłączono. A takie rejony jak Marymont rzeczywiście zostały dość sztucznie rozdzielone
dzielnicowymi granicami. 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.

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.

Lokalny folklor?

Są i tacy, którzy demonstrując
lokalny patriotyzm „bielańskość”
rozszerzają na Żoliborz tłumacząc, że podział tych dzielnic jest
sztuczny. I historycznie rzecz biorąc mają sporo racji, bo Bielany
dawniej rzeczywiście niemal w ca-

Wreszcie trudno mówić o jakimś w miarę zintegrowanym bielańskim wzorcu kulturowym, dominującym kierunku. Lokalny
„folklor” nie jest tak wyrazisty jak
ten z Woli, Pragi, Szmulek czy Powiśla, a poza tym brak chyba wyrazistego modelu identyfikacji ta-

kiego jak wolskie cwaniactwo, czy
żoliborska elitarność, mokotowska inteligenckość. Choć w tej
sprawie mogę się grubo mylić.
Nie piszę tego wszystkiego, by
jątrzyć, wywołać waśnie, ani wywołać kolejnej dyskusji na temat
żoliborsko-bielańskich koneksji
– raczej, by zapytać Państwa,
po przeczytaniu interesującego
wątku na bielańskich forum internetowym, czym dla Was jest bielańska tożsamość, co tak naprawdę znaczy „być bielańczykiem”?
Dla mnie jest jakoś pozytywny
fakt opisywany przez socjologów,
że warszawiacy coraz częściej
identyfikują się ze swoim najbliższym otoczeniem, osiedlem,
dzielnicą, a dopiero potem miastem i stąd moje pytania o to, czy
jest jakieś sedno historycznej
i bielańskiej tożsamości, które
warto lepiej poznać, zdefiniować
i być może opisać…
(wk)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
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.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół

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

godziny, ale zależy to od stanu cho-
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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

Bielańscy policjanci poszukują 88-letniego Eugeniusza Gadomskiego, który od 1998 roku
ukrywa się przed organami ścigania. Mężczyzna jest poszukiwany

na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz pięciu listów gończych za szereg wyłudzeń
i oszustw. Gadomski wyłudził
między innymi znaczną kwotę ja-

ko odszkodowanie za pobyt
w obozie koncentracyjnym, w którym nigdy nie przebywał. Ponadto
oszukał wiele samotnych kobiet,
a jednej z nich okaleczył twarz
przy użyciu kwasu solnego.
Poszukiwany
ma
około
170–175 cm wzrostu, piwne oczy
i siwe włosy. Często zmienia fryzury oraz zapuszcza i goli wąsy.
Zanim zniknął, był najczęściej widywany w garniturze, ze złotą
bransoletą i sygnetem z kamieniami szlachetnymi.
Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego przestępcy,
proszone są o kontakt z komendą
policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie
pod numerami 22 603–71–61,
22 603–19–54, 22 603–71–55,
22 603–71–56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
krp5warszawa@policja.waw.pl
(red)

Wróciło czternaście
fotoradarów
 Po ponad piętnastu miesiącach przerwy włączone
zostały urządzenia rejestrujące prędkość. Liczba
czynnych fotoradarów wzrosła niemal pięciokrotnie.
Po zmianach w prawie, które
weszły w życie w styczniu 2016 roku, zdecydowana większość warszawskich fotoradarów została wyłączona. Straż miejska straciła
prawo do korzystania z nich
i po długich negocjacjach przekazała urządzenia Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. W zeszły piątek włączono
fotoradary na drodze serwisowej
trasy S8, Modlińskiej, Górczewskiej, moście Gdańskim, Trakcie
Brzeskim, Spacerowej, Puławskiej
i al. KEN oraz przy skrzyżowaniach Radzymińskiej z Bystrą, Sobieskiego z Witosa, al. Niepodle-

głości z Batorego, Ostrobramskiej
z Fieldorfa, Grójeckiej z Dickensa
oraz al. Krakowskiej z 17 Stycznia.
Cały czas włączone pozostają
fotoradary,
które
należały
do GITD od początku: w al. Stanów Zjednoczonych, na Pileckiego i Rosochatej. W sumie od piątku prędkość kontroluje siedemnaście urządzeń.
Na razie nieznana jest data ponownego uruchomienia fotoradarów na skrzyżowaniu Powstańców
Śląskich z Człuchowską, na Wisłostradzie
przy
Karowej
i na Przyczółkowej.
(red)

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

8

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

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

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

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

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

źródło: policja

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.
Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek prawdopodobnego
sprawcy tego przestępstwa. Policjanci proszą o kontakt wszystkie
osoby, które rozpoznają mężczyznę
lub mają jakiekolwiek informacje
na jego temat. Na wszelkie sugestie
czekają przez całą dobę przy ul. Żeromskiego 7. Można także zgłosić
się do najbliższej jednostki policji

lub przekazać informacje na nr
tel. 22 603–17–11, 22 603–71–55,
na numer alarmowy 997 lub 112.
Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl. Sprawę prowadzi sierż.
szt. Mariusz Młynarski.
(red)

Rośnie żłobek na Wawrzyszewie
 Do listopada potrwają prace przy budowie nowego bielańskiego żłobka.
Przyjmie 150 dzieci.
Trwają prace na budowie żłobka przy ulicy Tołstoja na Bielanach. Placówka zaprojektowana
jest dla 150 dzieci. Obszar,
na którym jest wznoszona, został
wyodrębniony z terenów Zespołu
Szkół nr 49. W urzędzie dzielnicy
dowiedzieliśmy się, że wykonawcą
jest firma „ZAB -BUD” Andrzej
Zaboklicki. Umowa podpisana
w grudniu ubiegłego roku opiewa
na wartość 6,8 mln zł. Na wyposażenie placówki przewidziano 900
tys. zł. Jeszcze w tym roku na tym
terenie powstanie plac zabaw. Tu
koszt wyniesie około 225 tys. zł.
Pierwszy publiczny żłobek na
Wawrzyszewie powinien być gotowy do końca listopada. Na terenie
Zespołu Szkół przy Tołstoja miało
też powstać boisko. To jednak
sprawa dalszej przyszłości. Na razie dzielnica szuka na ten cel pieniędzy.
– Do tej pory na Wawrzyszewie
nie mieliśmy państwowego żłobka. Rodzice musieli dowozić dzieci w inne miejsca. Dobrze, że to
się wreszcie zmieni – mówi przedstawiciel osiedlowego samorządu

Zygmunt Morawski. Liczy, że
władze dzielnicy przychylą się też
do innej propozycji, z którą
mieszkańcy
Wawrzyszewa

od dawna występują, czyli wybudowania przychodni. Ale do tego
droga daleka.
(AS)

Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-

czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo
doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)
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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.
Maria
Rogowska-Falska
(1877–1944), znana lepiej jako Maryna Falska, była jedną z najwybitniejszych działaczek społecznych
przedwojennej Warszawy. Wspólnie z Januszem Korczakiem i Marią Podwysocką założyła zakład wychowawczy Nasz Dom, od 1928 roku działający w al. Zjednoczenia
(jego kontynuacją jest funkcjonujący obecnie Dom Dziecka nr 1).
Podczas okupacji ukrywała żydowskie dzieci. Zmarła nagle na zawał
serca na wieść o planach przeniesienia wychowanków i pracowników do obozu przejściowego.

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI MOTORYZACYJNE

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

Holowanie 513-606-666

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
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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

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
·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@kancelariedoradcze.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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Wśród mieszkańców Bielan pamięć o Falskiej jest wciąż żywa. Kilka tygodni temu radni dzielnicy zaproponowali nazwanie jej imieniem skweru na rogu Schroegera
i Fontany. Sprzeciwia się temu Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego
Rady Warszawy, która woli oddać
skwer XIX-wiecznemu architektowi Józefowi Piusowi Dziekońskiemu.
– Komisja nie liczy się z opinią
mieszkańców dzielnicy, którzy znają i pamiętają Marynę Falską – piszą aktywiści Razem dla Bielan.
– Mieszkańcy znają jej dokonania

·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

i są świadomi, jak wielki jest jej dorobek w związku z dzielnicą i jakie
są jej zasługi. Nikt tak jak ona nie
zasługuje na upamiętnienie w tym
miejscu.
Do tej pory petycję o nazwanie
skweru imieniem Falskiej poparło
niemal 300 osób. Ostateczną decyzję o nadaniu nazwy podejmie Rada Warszawy.
Petycję można podpisać na stronie www.petycjeonline.com, wpisując w wyszukiwarkę „Petycja
w sprawie nadania skwerowi imienia Maryny Falskiej”.
(red)

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

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

Firma ogrodnicza
zatrudni pracowników
do pracy w terenie.
607-617-744

Listonosze powinni pracować popołudniami?
 Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?
Pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy
odebrać na poczcie, czyli awizo,
to rozwiązanie funkcjonujące
od dawien dawna. Ma chyba równie dużo plusów co minusów.
Ostatnio coraz częściej słychać
głosy o minusach. Skargi na notorycznie zostawiane awizo w sytuacji, gdy odbiorca był w domu, nie
omijają żadnej dzielnicy, żadnego
osiedla. Co może być powodem?
Czy w grę wchodzi przekonanie,
że odbiorcy „i tak nie uda się zastać, bo jest w pracy”?

a także w placówce pocztowej
bądź w jednym z całodobowych
automatów pocztowych dostępnych w wybranych placówkach.
Brak entuzjazmu dla pomysłu
wykazał także Jacek Tuszyński,
szef warszawskich struktur Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Listonoszy Poczty
Polskiej. Zaznaczył przy tym, że
jest to tylko jego prywatna opinia
a nie oficjalne stanowisko. – Prze-

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.

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy
Tak czy inaczej dobrze byłoby
znaleźć jakieś antidotum na problem, który dotyka wielu
z nas. I tu pewien pomysł „podrzuca” nasz Czytelnik. Zaproponował, a właściwie zapytał: czy listonosze mogliby pracować popołudniami? W swym liście zwraca
uwagę, że w godzinach 8–16 doręczyciele najczęściej nikogo w domach nie zastają. Do skrzynek
trafiają awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę. A tam
wiadomo: kolejki. Dodatkowa
liczba okienek generuje wyższe
koszty dla Poczty Polskiej.
„Wszyscy niezadowoleni i drogo” – podsumowuje Czytelnik,
sugerując, by listonosze pracowali
po południu – na przykład od godziny 12 do 20. Jego zdaniem
przesyłki polecone miałyby większą szansę trafić na czas do adre-

sata – zarówno firm, jak i osób
prywatnych.

Poczta niechętna do zmian
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Poczty Polskiej, pytając czy firma byłaby gotowa rozważyć pomysł naszego Czytelnika.
Jeden z przedstawicieli tej instytucji przyznał, że teoretycznie byłoby to możliwe, chociaż rzecz
musiałaby być skonfrontowana
z szeregiem kwestii prawnych czy
regulaminowych. Jego zdaniem
jednak, nawet gdyby takie rozwiązanie zostało faktycznie przyjęte,

to wówczas z kolei odezwaliby się
zwolennicy obecnego stanu rzeczy. Padłyby wówczas pytania,
dlaczego przesyłki nie są, tak jak
dawniej, dostarczane rano czy we
wczesnych godzinach popołudniowych.
Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski podkreśla, że
jego firma w ostatnim czasie
wprowadziła liczne udogodnienia,
które powinny zminimalizować
problemy z odbiorem paczek
i ważnych przesyłek.
– W przypadku rynku paczkowego jedną z opcji jest doręcze-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

nie przez kuriera, odbiór w maszynie samoobsługowej, ale także
skorzystanie z sieci około 7 tys.
punktów odbioru. Tutaj klienci
korzystając z atrakcyjnej ceny
za przesłanie paczki, odbierają ją
w najbliższej dla siebie lokalizacji
(placówka pocztowa, stacja PKN
Orlen czy kiosk Ruchu) – informuje rzecznik. W przypadku odbioru korespondencji także jest
kilka rozwiązań – doręczenie
przez listonosza do mieszkania,
odbiór przesyłek ze skrzynki oddawczej (także poleconych, jeśli
zażyczymy sobie takiej usługi)

sunięcie godzin pracy to operacja,
na którą musiałoby się składać
wiele czynników. Pierwszym krokiem i tak byłoby rozpatrzenie
rozwiązania pod kątem zgodności
z prawem (w tym prawem pracowniczym) i możliwościami
przeorganizowania całej firmy
– powiedział. Także on zwrócił
uwagę, że ewentualne zmiany
w godzinach dostarczania przesyłek wielu mogłyby się nie spodobać. – Spora grupa ludzi już się
przyzwyczaiła do tego, że jesteśmy rano albo we wczesnych godzinach popołudniowych. To też
nasi klienci – dodaje.
(AS)
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