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Roboty na Marymonckiej trwa-
ją i trwają, i końca nie widać.
– Kanalarze ciągle coś tu kopią
i tak na dobrą sprawę to tylko za-
mykają albo otwierają kolejne od-
cinki ulicy. Pod żadnym pozorem
nie można jechać „na pamięć”,
ponieważ bez przerwy zmienia się
tu organizacja ruchu – mówi pan
Jerzy, taksówkarz z Marymontu.

Faktycznie, na Marymonckiej
robotników i ciężkiego sprzętu
nie brakuje. Część robót jest już
jednak za nami. – Budowa kolek-
tora Burakowskiego-Bis o łącznej
długości ponad 3300 metrów zo-
stała zakończona na początku lu-
tego br. Proces drążenia wykony-
wany był metodą bezwykopową
za pomocą specjalnej tarczy
wiertniczej. Zestaw drążący miał

długość 8 metrów i ważył bli-
sko 100 ton, ale dzięki zastosowa-
niu technologii mikrotunelingu

nie wywołującej wibracji w grun-
cie, nowy rurociąg mógł powstać
w odległości kilku metrów od ist-
niejącego kolektora Burakow-
skiego. Na trasie nowego kolekto-
ra zostały wybudowane komory

rewizyjne i połączeniowe oraz wy-
konano konieczne przebudowy
infrastruktury towarzyszącej – tłu-
maczy Roman Bugaj, rzecznik
prasowy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji.

Aktualnie trwa budowa komór
łączących stary kolektor z nowym.
Uciążliwe roboty prowadzone są
m.in. przy skrzyżowaniu Mary-
monckiej z Lindego i Dewajtis.
Tam, gdzie zakończyły się prace,
drogowcy odtwarzają nawierzch-
nię ulicy. Tak jest między Podle-
śną a Trasą Mostu Północnego.
– Zgodnie z harmonogramem, ro-
boty budowlane w ramach inwe-
stycji zostaną wykonane do koń-
ca 2015 roku – zapewnia Roman
Bugaj.

Przemysław Burkiewicz

Budowa kolektora daje w kość kierowcom

Kiedy koniec prac na Marymonckiej?
� Choć budowa kolektora już się zakończyła, teraz wodociągowcy pracują
nad połączeniem starego z nowym. Oznacza to, że do końca roku kierowcy
korzystający z ulicy Marymonckiej muszą być gotowi na nagłe zmiany pasów i korki.
Na szczęście widać już światełko w tunelu.

Aktualnie
trwa budowa komór
łączących stary kolektor
z nowym. Uciążliwe
roboty prowadzone są
m.in. przy skrzyżowaniu
Marymonckiej z Lindego
i Dewajtis.

Uciążliwe
roboty
prowadzone
są m.in. przy
skrzyżowaniu
Marymonckiej
z Lindego
i Dewajtis



Ogródki działkowe na Kępie Po-
tockiej istnieją od niepamiętnych
czasów. I od niepamiętnych czasów
prowadził do nich dojazd z Wybrze-
ża Gdyńskiego pod samą bramę.

Kierowcy jadący od strony Gwiaź-
dzistej mieli do dyspozycji przejazd
wzdłuż nasypu trasy i tuż przed Wi-
słostradą skręcali w prawo, prosto
do wejścia na teren działek.

Wjazdu nie ma i nie będzie
Działkowicze mają teraz nie lada

problem. Wjazd od strony Wisło-
strady został zlikwidowany, ponie-
waż wedle przepisów droga ekspre-

sowa nie może się krzyżować z lo-
kalnymi. Wjazd od strony Gwiaździ-
stej jest utrudniony, służy bowiem
jako parking i plac do rozładunku
ciężarówek przywożących materiały
budowlane na budowę. – To jeszcze
nic – mówi pan Piotr i pokazuje, jak
została rozwiązana kwestia dojazdu.
– Zawsze można poczekać, aż cięża-
rówki się rozładują. Najgorsze, że
po prostu do ogródków nie ma zbu-
dowanego dojazdu. Asfaltowa ście-
żka jest oznakowana jako droga dla
pieszych i rowerzystów. Najgorsze
jest to, że aby dowieźć na działkę
ciężkie worki torfu czy ziemi,
po prostu muszę tędy przejechać.
Narażam się na negatywne komen-
tarze pieszych i cyklistów, choć jadę
bardzo powolutku, ale po prostu nie
mam wyjścia – załamuje ręce pan
Piotr.

Bez drogi pożarowej
Na skarpie przed bramą prowa-

dzącą do ogródków rosła wielka
topola. Działkowicze bali się, że
drzewo runie. I wezwali straż po-
żarną. – Strażacy nie wiedzieli,
jak tu dojechać. Ani wjazdu, ani
dojazdu. Prowadziłem ich przez
budowę. To nie był wypadek, ale
co byłoby, gdyby wybuchł pożar
albo ktoś potrzebowałby pomocy
lekarza? Ambulans ani wóz stra-

żacki nie trafią – martwi się pan
Piotr. Z ogródków kiedyś,
przed remontem, można było wy-
jechać od razu na Wisłostradę.
Jednak w wyniku przebudowy ar-
terii wyjazd został zlikwidowany.
Wzdłuż Wybrzeża zbudowano
za to parking. – Urzędnicy myślą,
że działkowicze to strongmani
i taki kawał drogi będą dźwigać
ciężary. Na przykład kilkanaście
skrzynek z jabłkami, jak rok te-
mu? To absurd – mówi pan Piotr.

Pisma, pisma, pisma…
Działkowicze poprosili w ubie-

głym roku o interwencję Krzysztofa
Buglę, burmistrza Żoliborza. Pismo
do włodarza dzielnicy napisał jeden
z radnych. Burmistrz odpisał, że zna
problem i w żoliborskim ratuszu
trwają prace mające na celu znale-
zienie kompromisowego rozwiąza-
nia. W żoliborskim urzędzie nie
udało się niestety uzyskać żadnej
konkretnej informacji na ten temat.

– Zapraszam pana burmistrza
do mnie na działkę. Podźwigamy
sobie razem ciężkie worki z ziemią
albo skrzynki z jabłkami. Może
po takim rekonesansie przyspieszy
działania majace na celu przywró-
cenie tu normalnego wjazdu? – de-
nerwuje się pan Piotr.

Przemysław Burkiewicz

Działki odcięte od świata
� To co najmniej dziwna sytuacja. W wyniku modernizacji Trasy Armii Krajowej
i fragmentu Wisłostrady działkowicze z Kępy Potockiej stracili dojazd do swoich
ogródków. – Kiedyś był wjazd od Wybrzeża Gdyńskiego. Teraz w ogóle nie ma jak
dojechać do działek, bo ciągi pieszo-rowerowe nie przewidują tu samochodów
– denerwuje się pan Piotr.

Tu kiedyś była droga także dla aut. Teraz tylko dla pieszych i cyklistów

Wypadki drogowe to prawdziwe
ludzkie dramaty. Oprócz zniszczo-
nych pojazdów ofiary często tracą
zdrowie, a nawet życie. Osobom
poszkodowanym w wypadkach i ich
rodzinom należą się rekompensaty.
Od tego właśnie są ubezpiecze-
nia, także te obowiązkowe jak
OC każdego kierowcy. Niestety
rzeczywista sytuacja osób poszko-
dowanych bywa niejednokrotnie
bardzo trudna. Fundacja Lex
Specialis powstała właśnie po to,
aby takim ludziom pomagać.

Prezesem Fundacji jest Łukasz
Snopczyński, który w 2010r. uczest-
niczył w wypadku drogowym, w wy-
niku którego doznał złamania nogi
i wstrząśnienia mózgu. Jego sprawa
była prowadzona przez jedną z wio-
dących kancelarii prawnych. Nie-
stety chciwość prawników często
nie zna umiaru. Ponad 65% z kwo-
ty zasądzonego odszkodowania zo-
stało zagarnięte przez kancelarię.
Właśnie dlatego powstała Funda-
cja, która nieodpłatnie prowadzi
przedsądowe spory podopiecznych
z ubezpieczycielami.

Działalność Fundacji ukierunko-

wana jest na pomoc prawną dla
ubezpieczonych posiadających poli-
sy typu NNW. Do fundacji niemal
codziennie trafiają skargi na odmo-
wę wypłaty odszkodowania z ubez-
pieczenia oraz na zaniżanie od-
szkodowań. Powszechną praktyką
ubezpieczycieli jest nieuwzględnia-
nie prawdziwego uszczerbku
na zdrowiu i w konsekwencji zani-
żanie odszkodowań nawet o po-
nad 50%. Osoby objęte takimi
ubezpieczeniami nie korzystają
z pomocy prawnej, gdyż często nie
stać ich, aby z góry ponosić koszty
wynajęcia adwokata lub radcy
prawnego.

Fundacja sporządza odwołania
do towarzystw ubezpieczeń oraz
coraz częściej kieruje sprawy do są-
du nawet na niewielkie kwoty, by
przeciwstawić się nieuczciwym
praktykom towarzystw ubezpie-
czeń.

Działalność obecnych na rynku
kancelarii odszkodowawczych ukie-
runkowana jest wyłącznie na zysk.
W celu zdobycia klienta, nieuczciwi
prawnicy współpracują z różnymi
grupami zawodowymi, najczęściej

z personelem medycznym, poli-
cjantami, pracownikami firm po-
grzebowych tj. osobami mającymi
styczność z wypadkami. Działanie
te są często nieetyczne, a osoby
które w swojej misji mają pomagać
poszkodowanym, zarabiają na ich
nieszczęściu. Kancelarie odszkodo-
wawcze pobierają wynagrodzenie
w wysokości nawet do 40% odszko-
dowania dla klienta, a w razie prze-
granej dodatkowo obciążają klienta
kosztami sądowymi.

Byłeś ofiarą wypadku? Odniosłeś
obrażenia a ubezpieczyciel ociąga
się z wypłatą odszkodowania lub
zaniża jego wysokość? Zgłoś się
do nas.

• Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadach drogo-
wych lub z innego typu zdarze-
niach, aby skutecznie dochodzili
swoich roszczeń od Towarzystw
Ubezpieczeń lub innych podmio-
tów zobowiązanych do naprawienia
szkody.

• Bezpłatnie doradzamy
oraz świadczymy pomoc prawną
w sprawach z zakresu szkód komu-
nikacyjnych, rolnych, powstałych
przy pracy, błędów medycznych.

• Pomagamy ubezpieczo-
nym we właściwym doborze pełno-
mocnika w sprawach odszkodo-
wawczych w postępowaniu likwida-
cyjnym oraz sądowym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.
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Po oddaniu do użytku ostatnie-
go fragmentu torów tramwajo-
wych na Powstańców Śląskich Za-
rząd Transportu Miejskiego prze-
prowadził konsultacje społeczne
pytając mieszkańców Bemowa,
Bielan i Woli o opinie na temat li-
nii 112 i 184, dublujących na Be-
mowie tramwaje na długości kilku
kilometrów. Po długich i nerwo-
wych konsultacjach, w których
mieszkańcy Bemowa (ze wspar-
ciem radnych i zarządu dzielnicy)
głośno zaprotestowali przeciwko
zmianom, ZTM w dużej mierze
się ugiął i postanowił zostawić
obie linie na obecnej trasie, nie
zrezygnował jednak ze wzmocnie-
nia linii 197 kosztem 184. Jak wy-
gląda ostateczny projekt zmian?

Mniej autobusów w al. Rey-
monta i na Przybyszewskiego…

Ponieważ pasażerowie nie zgo-
dzili się na skrócenie 184 a część
autobusów obsługujących linię
została przerzucona na inny odci-
nek, od 29 czerwca w godzinach
szczytu kursuje ona zaledwie
co 20 minut. W połączeniu z bar-
dzo długą trasą daje to efekt au-

tobusu-widma, a na północnym
odcinku al. Reymonta i na Przy-
byszewskiego, gdzie kursują tyl-
ko 184 i 303, komunikacja miej-
ska została poważnie zepsuta.
Proponowana zmiana puszczenia
autobusów dwukierunkowo al.
Reymonta nie wejdzie w życie.

…ale więcej na Perzyńskiego
i Rudnickiego

ZTM chce poprawić obsługę
nowych osiedli przy Forcie Bema
a jedyną kursującą tam linią
jest 197. Nie zostanie ona jednak
wzmocniona na całej długości tra-
sy, ale tylko na kluczowym odcin-

ku między Starymi Bielanami
a Kołem. Krótsze kursy zostaną
oznaczone numerem 397 a roz-
kład będzie ułożony tak, że obie
linie będą kursować w szczycie
na przemian, co 7,5 min. Ta zmia-
na wejdzie w życie dopiero na po-
czątku września.

Podsumowując: zachodnia część
Starych Bielan traci, wschodnia zy-
skuje. A wszystko z powodu
otwarcia kilku nowych przystan-
ków tramwajowych na Bemowie.
Szkoda, że zmiany w komunikacyj-
ne na Bielanach zostały omówione
w innej dzielnicy.

Dominik Gadomski
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Uczniowie z Bielan zdobywają
zaszczytne tytuły, medale i pucha-
ry w zawodach sportowych na ca-
łym świecie. Małoletni sportowcy
z klubu G8 to chluba nie tylko
dzielnicy, ale całej Warszawy. – To
po prostu nasza perła w koronie
– cieszył się wiceburmistrz Bielan
Grzegorz Pietruczuk.

Młodzi sportowcy zostali uho-
norowani stypendiami w wysoko-
ści 2000 i 1000 złotych. Nagrody
ufundowali: Marek Kempa, pre-
zes zarządu Huty ArcelorMittal
oraz Wojciech Byśkiniewicz, pre-
zes firmy Byś. Stypendia uzyskali

pływacy: Cezary Butkiewicz,
Aleksandra Reks, Kacper Sto-
kowski i Karol Młynarczyk oraz
zawodniczy taekwondo: Weroni-
ka Uścimiuk, Milena Mazurek,
Klara Kłoczyńska oraz jej siostra
Anastazja Kłoczyńska.

A ponieważ pieniądze to nie
wszystko, zdjęcia sportowców
umieszczone zostały na plan-
szach, które zainstalowane zostały
na ogrodzeniu szkoły przy ulicy
Żeromskiego naprzeciwko ratu-
sza dzielnicy. Wystawa nosi nazwę
„Bielany na start”.

(PB)

Stypendia dla czempionów
� Taka młodzież to skarb! Dzieciaki wstają w nocy, by
ćwiczyć, potem idą do szkoły, znów ćwiczą i… mają
wspaniałe wyniki. Młodzi sportowcy z Bielan otrzymali
stypendia. – Oto rosną olimpijczycy – cieszyli się rodzice,
trenerzy i władze dzielnicy. Ich podobizny można też obejrzeć
na wystawie „Bielany na start” przy ulicy Żeromskiego.

184 pojedzie rzadziej, od września nowa linia
� To nie żart: Bemowo i Jelonki zdecydowały o nowym układzie linii autobusowych
na Starych Bielanach.

184 będzie kursować teraz co 20 minut

źródło:W
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Sportsmenki Weronika Uścimiuk, Milena Mazurek i Oliwia
Uścimiuk pod tablicą ze swoim zdjęciem



Na pierwszy ogień, 2 lipca
– „Kac Vegas”, tydzień później
– „Stażyści” z Owenem Wilsonem
i Vincem Vaughnem. 16 lipca
– „Nocna randka” Shawna Le-
vy'ego, a 23 lipca wyświetlony zo-
stanie film „Udając gliniarzy”
(występują Jake Johnson oraz Da-
mon Wayans Jr.). Na koniec mie-
siąca „Kac Vegas w Bangkoku”.

Pierwsza sierpniowa projekcja
to „Inna kobieta” Nicka Cassave-
tesa z Cameron Diaz – 6 sierpnia.

Tydzień później Jean Reno bę-
dzie jednym z „Facetów od kuch-
ni”, 20 sierpnia – komedia „Wy-
kapany ojciec”, a na zakończenie
cyklu, 27 sierpnia francuski film
Dany'ego Boona „Przychodzi fa-
cet do lekarza”.

Kto gustuje w innym repertu-
arze, powinien udać się nad Sta-
wy Brustmana. Tam w piątki bę-
dzie można obejrzeć następujące
filmy:
• 3 lipca: „Avatar” Jamesa

Camerona,
• 10 lipca: „Łowca” w reżyserii

Daniela Nettheima,
• 17 lipca film Camerona

Crowe'a „Kupiliśmy ZOO”,
• 24 lipca „Raport Pelikana”

Alana J. Pakuly,
• 31 lipca „Goryle we mgle”

Michaela Apteda.
Seanse w lipcu zaczynają się

kwadrans przed 22, natomiast
w sierpniu – o 21.15. Wstęp wolny.

(red)
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Filmów od metra, czyli kino
w plenerze na Bielanach
� W wakacyjne czwartki przy stacji metra Słodowiec będzie można obejrzeć kilka niezłych
komedii. W piątki przy Stawach Brustmana kino ambitniejsze. W plenerze i za darmo

Rzecz wydarzyła się na Kaspro-
wicza. Kacza mama prowadziła
swoje maluchy do zbiornika nie-
opodal pętli Młociny. Z sześciu ka-
cząt trzy wpadły do kratki, co zoba-
czyli licealiści. To właśnie oni za-
alarmowali straż miejską. Podali
dokładne miejsce, gdzie zdarzyła
się cała sytuacja i czekali na przyby-
cie odsieczy. Ponieważ kaczęta
wpadły dość głęboko – studzienka
miała około dwóch metrów i była
wąska – strażnicy wezwali posiłki
w postaci pracowników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji. – Wewnątrz studzien-
ki był boczny kanał i tam wystraszo-

ne pisklęta ukryły się. Najpierw wy-
wabiliśmy kaczuszki, a później
wspólnie z pracownikami MPWiK
powoli wyciągaliśmy pojedynczo pi-
sklęta. Wykorzystaliśmy po prostu
wiadra, to była najszybsza i najsku-
teczniejsza w tym momencie meto-
da, która pozwoliła nam uwolnić
kaczuszki – opowiada st. straż.
Wojciech Szczerba z Referatu
Szkolnego V Oddziału Terenowego
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Całą akcję bacznie obserwowała
reszta ptasiej familii – wszystko
skończyło się szczęśliwie.

TW Fulik na podstawie informacji
straży miejskiej

Strażnicy uratowali trzy kaczątka
� Strażnicy z ekopatrolu uwolnili z kratki kanalizacyjnej
trzy kaczątka, które wpadły tam podczas
przechodzenia przez jezdnię.
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Teodor Duracz. Jego nazwisko
jest na Bielanach znane, biografia
– niekoniecznie. A trzeba przy-
znać, że prezentuje się bardzo cie-
kawie, bo patron jednej z ważniej-
szych ulic na Słodowcu był uczest-
nikiem rewolucji bolszewickiej
na Ukrainie a przez całe lata 20-te
i 30-te był „radcą prawnym” so-
wieckiego przedstawicielstwa han-
dlowego, czyli prawie na pewno
szpiegiem. Jego rola nie ma zresz-
tą większego znaczenia, bo Du-
racz zupełnie nie krył się z poglą-
dami, podpisując się pod progra-
mem komunistów, głoszącym
wówczas m.in. oddanie Niemcom
Pomorza Gdańskiego i Górnego
Śląska oraz przyłączenie pozosta-
łej części kraju do ZSRR. Naj-
większą sławę zyskał pod-
czas II wojny światowej, gdy stał

się jednym z przywódców stali-
nowskich bojówek. Dziś ulica no-
sząca jego imię przechodzi w ulicę

prześladowanego w ZSRR An-
drieja Sacharowa i bohaterki Ar-

mii Krajowej Haliny Szwarc. Nic
dziwnego, że pojawiają się głosy
nawołujące do dekomunizacji.

– Proszę o usunięcie nazwy uli-
cy Teodora Duracza – pisze war-
szawski radny Filip Frąckowiak,
przytaczając biogram patrona.

To, czy nazwa zostanie zmienio-
na, zależy od wyniku głosowania
w Radzie Warszawy, najpierw jed-
nak zostanie przedyskutowana
przez Zespół Nazewnictwa Miej-
skiego. Pierwszą próbę dekomuni-
zacji na Słodowcu podjęto cztery
lata temu. Mieszkańcy ulicy uznali
wówczas, że patron może zostać,
bo zmiana nazwy pociągnęłaby
konieczność wymiany dokumen-
tów, tabliczek MSI i nazw przy-
stanków tramwajowych i autobu-
sowych. Jak będzie tym razem?

Dominik Gadomski

Ulica na Słodowcu zmieni nazwę?
� Patronem jednej z głównych ulic Słodowca jest sowiecki agent, który przez wiele
lat prowadził antypolską działalność.

O tym, że na Starych Bielanach
samochody nie mieszczą się
na istniejących miejscach parkin-
gowych, wiedzą wszyscy. Tymcza-
sem za – trzymajmy się legendar-
nych analogii – rwącą rzeką, jaką
jest al. Reymonta, otworem stoją
niezdobyte parkingi, strzeżone
przez władających nimi spółdziel-
ców. Według nieoficjalnych infor-
macji próby porozumienia
w sprawie udostępnienia wolnych
miejsc – nawet odpłatnie – na
użytek publiczny kończą się od-

powiedzią „Nie ma wolnych
miejsc”. Codzienne obserwacje
mówią co innego. Powiedzieć, że
na Wawrzyszewie panuje motory-
zacyjny bareizm, to za mało. To
jest bunuelizm albo tarantinizm.
Samochody parkują tam, gdzie
nie wolno, ale nie parkują tam,
gdzie są wyznaczone miejsca, bo
dostępu do nich bronią przeżarte
rdzą bramy. Dlaczego tak się
dzieje? Dłuższy artykuł na ten te-
mat – wkrótce.

DG

Migawka z okolicy

Zazdrośnie strzeżony
skarb Wawrzyszewa
� W średniowiecznej „Pieśni o Nibelungach” bóg
Wotan uwięził Brunhildę, umieszczając ją na górze
i otaczając ją pierścieniem ognia. Gdyby akcja eposu
rozgrywała się współcześnie na Wawrzyszewie,
Brunhilda symbolizowałaby miejsca parkingowe a rolę
piekielnego kręgu odegrałaby zardzewiała brama.

Pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej oryginalną kłódkę
w Warszawie – murowane!

Pierwszą
próbę dekomunizacji
na Słodowcu podjęto
cztery lata temu.
Mieszkańcy ulicy uznali
wówczas, że patron może
zostać, bo zmiana nazwy
pociągnęłaby
konieczność wymiany
dokumentów, tabliczek
MSI i nazw przystanków
tramwajowych
i autobusowych.



Podszywali się pod pracowników
administracji – w ten sposób weszli
do mieszkania i okradli jego miesz-
kańców. Nagrały ich jednak kame-
ry monitoringu – policjanci proszą
wszystkich, którzy rozpoznają oso-
by ze zdjęć o kontakt z komendą
przy Żeromskiego 7 lub telefonicz-
nie: 22 603–32–10, 22 603–71–55,

22 603–71–56 na numer alarmo-
wy 997 lub 112. Informacje można
także przesyłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres:
krp5warszawa@policja.waw.pl.

Sprawę prowadzi asp. Dorota
Szpakowska.

TW Fulik
na podstawie inforrmacji policji

23 czerwca system Veturilo (wraz
z zamkniętym w tym roku Bemowo
Bike) przekroczył 5 milionów wypo-
życzeń. Popularność publicznych
rowerów rośnie z roku na rok i wi-
dać wyraźnie, kto jest jego głównym
beneficjentem. Studenci. Według
statystyk operatora obu systemów,
firmy Nextbike, dwie najpopular-
niejsze trasy pokonywane przez wy-
pożyczane rowery to droga ze stacji
metra na rogu al. Niepodległości
i Stefana Batorego przez Pole Mo-
kotowskie do kampusu Uniwersyte-
tu Warszawskiego przy Banacha i…
droga powrotna. Jaka trasa znalazła
się na kolejnym miejscu?

Jeśli przepis na arcypopularną
trasę Veturilo polega na połącze-
niu wypożyczalni obok przystan-

ku komunikacji szynowej, drogi
przez teren zielony i kampusu
szkoły wyższej, to wszyscy domy-
ślą się, że… Tak jest, miejsce
na podium należy do ulicy Dewaj-

tis. Studenci Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego za-
pewne woleliby być w sytuacji ko-
legów z głównego kampusu Uni-
wersytetu Warszawskiego albo
Politechniki Warszawskiej i mieć
koło uczelni stację metra, ale jak
się nie ma, co się lubi, to lubi się
Veturilo.

Niektórzy warszawscy rowerzy-
ści zwracają uwagę, że przy tak ła-
godnej zimie, jak ubiegłoroczna,
przynajmniej najpopularniejsze
wypożyczalnie i rowery publiczne
mogłyby zostawać na ulicach.
Umowa z Nextbike, obowiązująca
do 2017 roku, dotyczy jednak ob-
sługi systemu od 1 marca do 30 li-
stopada. Ale za kilka lat – kto
wie? Może studenci UKSW będą
dojeżdżać na zimową sesję pu-
blicznymi rowerami?

Dominik Gadomski
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Złodzieje nagrani na Lindego
� Trójka oszustów w połowie kwietnia grasowała
przy Lindego – stosując metodę „na legendę” ukradli
blisko 10 tysięcy złotych.

Arcypopularna trasa rowerowa
� Najpopularniejszą w mieście trasą, pokonywaną na rowerach Veturilo, jest droga
ze stacji metra Pole Mokotowskie do kampusu uniwersyteckiego na Ochocie. Drugie
miejsce przypadło Bielanom.

Przy tak łagodnej
zimie, jak ubiegłoroczna,
przynajmniej
najpopularniejsze
wypożyczalnie i rowery
publiczne mogłyby
zostawać na ulicach.
Może studenci UKSW
będą dojeżdżać na
zimową sesję publicznymi
rowerami?

Miejsce na podium należy do ulicy Dewajtis
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Drzewo urosło ogromne, ale
umarło i uschło. Teraz nie tylko
nieestetycznie wygląda, ale także
budzi lęk wśród mieszkańców
okolicznych domów. Jedna z czy-
telniczek, która zadzwoniła do re-
dakcji uważa, że drzewo kogoś za-
bije, bo niedługo upadnie.
– Urzędnika odpowiedzialnego
za stan drzew należałoby pod tym
suchym pniem postawić i pocze-
kać, aż mu drzewo spadnie
na głowę – denerwuje się kobieta.

– Terenem przy al. Zjednocze-
nia zarządza bielański Zakład Go-

spodarowania Nieruchomościami,
który podjął już działania w celu
usunięcia opisywanego suchego
drzewa. Właścicielem terenu,
na którym ono stoi jest Skarb Pań-
stwa. Zgodnie z przepisami ZGN
stara się o zgodę właścicielską
i gdy ją otrzyma, będzie mógł wy-
stąpić do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Dzielnicy Bielany
o pozwolenie na wycinkę. Oczywi-
ście taka zgoda zostanie wydana
– wyjaśnia Małgorzata Kink,
rzeczniczka bielańskiego ratusza.

(PB)

Interwencja
Zagrożenie na Zjednoczenia
� Suchy problem w alei Zjednoczenia
przy Kasprowicza. Ogromne drzewo uschło i straszy
przechodniów. – Na razie straszy, a może zabić – drży
nasza czytelniczka, która zadzwoniła do redakcji.

Według danych Europejskiej
Rady Bezpieczeństwa Transportu
sytuacja w Polsce jest dramatycz-
na: w naszym kraju ginie prawie
co czwarty pieszy w Europie.
Gorsze statystyki wypadków
z udziałem pieszych – w przelicze-
niu na liczbę mieszkańców – mają
tylko Rumunia i Litwa. Kto po-
woduje te wypadki? Zgodnie
z danymi policji i Zarządu Dróg
Miejskich: prawie wyłącznie kie-
rowcy, zazwyczaj w wyniku nie-
prawidłowego przejeżdżania
przez przejścia dla pieszych. Do-
łączona do raportu ZDM o bez-
pieczeństwie w ubiegłym roku
mapa na pierwszy rzut oka wyglą-
da na równo pokrytą kolorowymi
kropkami, oznaczającymi zderze-
nia samochodów, najechania
na pieszych i śmiertelne wypadki.

Po dłuższej obserwacji widać jed-
nak pewne wzory.

Najniebezpieczniejszą dla pie-
szych ulicą w naszej dzielnicy jest
Sokratesa. Długa, prosta i szeroka
jezdnia sprawia, że do potrąceń
dochodzi tam nie tylko poza przej-
ściami, ale także na nich. Zainsta-
lowane na jezdni tzw. kocie oczy,
czyli lampki podkreślające linie za-
trzymania przed przejściami, nie
sprawdzają się. Ba, nie poprawiają
sytuacji nawet przejścia z sygnali-
zacją świetlną, bo do najechań
na pieszych dochodziło także
na skrzyżowaniu z Kasprowicza,
ale niebezpieczne skrzyżowanie
nie zostanie przebudowane, ani
nie zmieni się organizacja ruchu.

– Nie mamy żadnych zgłoszeń
czy wniosków mieszkańców doty-
czących ewentualnych zmian

w organizacji ruchu – mówi Karo-
lina Gałecka, rzeczniczka Zarzą-
du Dróg Miejskich. – Będziemy
monitorować teren, jednak obec-
nie nie planujemy żadnych zmian
w organizacji ruchu.

Bardzo niebezpiecznie jest także
na skrzyżowaniach Pułkowej z He-
roldów i Muzealną oraz Estrady
z Arkuszową. Gdzie jeszcze kierow-
cy najeżdżali na pieszych? Lista ulic
jest długa: Conrada, Kasprowicza,
Marymoncka, Kochanowskiego…
Na niektórych niebezpiecznych uli-
cach mieszkańcy starali się o insta-
lację sygnalizacji świetlnej w ra-
mach budżetu partycypacyjnego:
na rogu Conrada i Nerudy, przy So-
kratesa 11 oraz w dwóch miejscach
na Estrady. Wyniki głosowania po-
znamy najpóźniej 10 lipca.

Dominik Gadomski

Pieszy jako zwierzyna łowna
� Najechania na pieszych pozostają ogromnym problemem Bielan. W ubiegłym
roku dochodziło do nich na terenie całej dzielnicy.



– Mój syn od dawna wie, że aby
wsiąść do pociągu, musi kupić bi-
let i mieć podbitą legitymację
szkolną. Nigdy nie było z tym pro-
blemu, więc gdy ostatnio wkroczył
do domu z grobową miną i powie-
dział, że dostał mandat, oniemia-
łam. Bilet i ważna legitymacja,
podstemplowana we wrześniu, jak
zawsze były. Za co więc 148 zł ka-
ry? Za brak numeru pesel na legi-
tymacji – opowiada nam mama li-
cealisty i podkreśla, że na formu-
larzu legitymacji nie ma miejsca
na wpisanie pesel-u. W takiej for-

mie wydała ją szkoła na początku
roku szkolnego. – Podczas jednej
podróży do Warszawy syn został
skontrolowany dwukrotnie. Jeden
z kontrolerów nie powiedział nic,
kolejny wystawił mandat tłuma-
cząc, że syn samodzielnie powi-
nien dopisać brakujący numer.
Przecież to może oznaczać, że do-
kument byłby nieważny albo sfał-
szowany – dziwi się czytelniczka.

Nadgorliwość kolejarzy
Trudno nie oprzeć się wrażeniu,

że Koleje Mazowieckie zbyt do-

słownie i nadgorliwie potraktowa-
ły nowe, obowiązujące od stycznia,
przepisy. Ministerstwo Edukacji
Narodowej, chcąc ułatwić uczniom
korzystanie z legitymacji jako do-
kumentu niezbędnego przy wizy-
cie u lekarza, wydało w grudniu
rozporządzenie, które wprowadzi-
ło obowiązek wpisania pesel-
-u – jako „klucza” niezbędnego to
sprawdzenia pacjenta w zdrowot-
nym systemie e-WUŚ. Tę zmianę
wykorzystują Koleje Mazowieckie
wystawiając nieświadomym nicze-
go uczniom mandaty. Warszawski

Zarząd Transportu Miejskiego
do sprawy podszedł z rozsądkiem.

– Do końca września kontrole-
rzy nie wystawiają mandatów
za brak numeru pesel na legity-
macjach – mówi Igor Krajnow
z ZTM. Uczniowie mają więc
czas, by w normalnym trybie pod-
stemplować legitymację na nowy
rok szkolny i przy tej okazji uzu-
pełnić numer.

Kolei Mazowieckich nie prze-
konują tłumaczenia, że ani rodzi-
ce, ani uczniowie nie mieli poję-
cia o zmianach. I za dwa miesiące

uczniowie będą mieli już nowe
dokumenty.

– Spółka o obowiązkach wyni-
kających z tego rozporządzenia
informowała m.in. na swojej stro-
nie internetowej. Informację tę
podał również Urząd Transportu
Kolejowego. Do końca maja
trwał okres przejściowy, kiedy to
informowano uczniów o obowiąz-
ku dopisania numeru pesel w le-
gitymacji – twierdzi Jolanta Mali-
szewska z KM.

Sprawy nie dopilnowały
szkoły?

Szkoły o zmianach wiedzą. Go-
rzej jednak z poinformowaniem
uczniów, jakie mogą być konse-
kwencje braku uzupełnionej legity-
macji. W części placówek na tabli-
cach ogłoszeniowych wisiało ogło-
szenie o konieczności dopisania
numeru pesel, nieliczne prowadzi-
ły akcję zbierania i uaktualniania
dokumentów. W większości infor-
macja pojawiła się na stronach in-
ternetowych lub podczas zebrań
z rodzicami. Wraz z końcem roku
szkolnego sprawa zrobiła się kło-
potliwa, ponieważ nie wystarczy
niestety samodzielnie dopisać nu-
meru pesel na legitymacji. Obok
niego musi znaleźć się też piecząt-
ka szkoły. Szykują się żniwa dla ko-
lejarzy? Kosztem stresu dzieci
i kieszeni rodziców? To od dawna
niespotykany przykład tępego wy-
korzystania przepisów bez żadnego
logicznego uzasadnienia.

AS

Kolejarze ukarzą dzieci za brak pesel-u
� Koleje Mazowieckie wlepiają dzieciom mandaty za brak numeru pesel na legitymacji szkolnej, uprawniającej do zniżki.
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Wraz z końcem
roku szkolnego sprawa
zrobiła się kłopotliwa,
ponieważ nie wystarczy
niestety samodzielnie
dopisać numeru pesel
na legitymacji. Obok
niego musi znaleźć się też
pieczątka szkoły.
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To, co na Marymoncie dzieje
się w godzinach popołudniowego
szczytu, śmiało można nazwać ge-
henną. Ruch w kierunku Bródna

jest dosłownie sparaliżowany.
Po pierwsze, zjazd z Bielan i Żoli-
borza prowadzi wąskimi uliczka-
mi Włościańską i Żelazowską
do al. Armii Krajowej. Po drugie,
kierowcy z jezdni w kierunku
Bródna tuż za wiaduktem ulicy
Słowackiego muszą przejechać

na jezdnię w kierunku Powązek,
która aktualnie służy ruchowi
w obu kierunkach. Naturalnie
w godzinach szczytu włączenie się
do ruchu na Bródno nie jest buł-
ką z masłem, a jedynie efektem
pokornego czekania aż któryś
z kierowców jadący od Powązek
wpuści tych, którzy zjeżdżają
z Żelazowskiej. Skomplikowane,
i bardzo uciążliwe.

– Niedawno jechałem 112 z Be-
mowa na Bródno. Jazda zajęła mi
ponad godzinę. Przez sam most!
Pojazd utknął w korku już na Że-
romskiego przy Duracza – żali się
nasz czytelnik. Kiedy to się zmie-
ni? Musimy cierpliwie poczekać
do jesieni. Na październik zapla-
nowano bowiem zakończenie
wszystkich prac przy modernizacji
al. Armii Krajowej i mostu Gro-
ta-Roweckiego.

Przemysław Burkiewicz

Przekleństwo korków
na Marymoncie
� Korki na Marymoncie przybierają monstrualne
rozmiary. Przez remont Trasy Armii Krajowej okoliczne
ulice zapychają się do tego stopnia, że, jak mówi jeden
z taksówkarzy, „wszystko staje w poprzek”. Czasem
przejazd od Żeromskiego na Bródno zajmuje… godzinę!

Są takie tematy, do których
można wracać co kilka miesięcy,
odpowiadając na te same pytania,
rozwiewając te same wątpliwości
i sugerując te same rozwiązania.

Przykład? Chodnik po wschodniej
stronie al. Reymonta.

– Mieszkańcy dzielnicy Bielany,
którzy zamieszkują przy al. Rey-
monta skarżą się, że ścieżki rowe-
rowe w ich okolicy stwarzają real-
ne zagrożenie dla nich i dzieci
– pisze w liście do prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz radna
miasta Agnieszka Soin. – Wyjście
z budynku przy al. Reymonta 34
prowadzi wprost na ścieżkę rowe-

rową. Cykliści, którzy z niej ko-
rzystają, rozwijają na niej duże
prędkości i nie zwracają uwagi
na pieszych. Mieszkańcy skarżą
się, że szerokie ścieżki rowerowe,
które umieszczone są przy blo-
kach, zagrażają bezpieczeństwu.
Czy możliwe jest zainstalowanie
słupków, które odgradzałyby
chodnik od ścieżki rowerowej?
Czy konieczne jest, aby ścieżki ro-
werowe znajdowały się po obu
stronach ulicy?

Zacznijmy od końca: nie, drogi
rowerowe nie muszą znajdować
się po obu stronach al. Reymon-
ta. I nie znajdują się! Szeroka as-
faltowa nawierzchnia w pobliżu
skrzyżowania z Fukierów, którą
radna i mieszkańcy uznają za dro-
gę rowerową, to tzw. ciąg pieszo-
-rowerowy. Czyli chodnik z do-
puszczonym ruchem rowerów.
Był on krytykowany przez rowe-
rzystów już na etapie projektowa-
nia i wszyscy – najwyraźniej poza
urzędnikami i projektantami

– zdawali sobie sprawę, że po-
wstaje niebezpieczne rozwiąza-
nie. Ciągu pieszo-rowerowego nie
można podzielić na osobny chod-
nik i drogę rowerową, bo miałyby
one nieprzepisową szerokość
(miejsca zabrakło, bo projektowa-
nie ulicy zaczęto od jezdni, dla
pieszych i rowerzystów zostawia-
jąc resztki terenu). Konflikty mię-
dzy pieszymi a rowerzystami
w tym miejscu są niczym innym,
jak modelowym przykładem złego
planowania. Ponieważ al. Rey-
monta jest obecnie na gwarancji,
na razie żadna przebudowa nie
jest możliwa. Więc co jest najlep-
szym rozwiązaniem?

Na przyszłość: wytyczenie
na jezdni pasa dla rowerów.
Na dziś: przestrzeganie prawa.
A prawo mówi, że pieszy może
korzystać z całej szerokości ciągu
pieszo-rowerowego, zaś rowerzy-
sta ma obowiązek ustępować mu
pierwszeństwa.

Dominik Gadomski

Bubel pieszo-rowerowy w al. Reymonta
� Osiem miesięcy po otwarciu nowego odcinka al. Reymonta nie gaśnie
zainteresowanie dziwacznym projektem tzw. ciągu pieszo-rowerowego.

Prawo mówi,
że pieszy może korzystać
z całej szerokości ciągu
pieszo-rowerowego, zaś
rowerzysta ma
obowiązek ustępować
mu pierwszeństwa.

Niedawno
jechałem 112 z Bemowa
na Bródno. Jazda zajęła
mi ponad godzinę. Przez
sam most! Pojazd utknął
w korku już na
Żeromskiego przy
Duracza – żali się nasz
czytelnik.

Ruch w kierunku Bródna jest dosłownie sparaliżowany



DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy,
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

GRUNT SPRZEDAM

Sprzedam działkę rekreacyjną o pow.
1300 m2, w miejscowości Topolina,

w pobliżu rzeka Narew i Zalew
Zegrzyński, 20 km od Warszawy

605-043-997

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie Zadłużone / Z problemem
eksmisji / Z lokatorem, możliwość dalszego
mieszkania obecnego właściciela, niewykupione
mieszkanie też biorę pod uwagę, ustalenia
z obopólną korzyścią, proszę o tel. 500-205-923
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czysczenie dywanów i tapicerki 504-546-919
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Psycholog konsultacje 883-938-087
·Remonty, malowanie, prace przydomowe. Tel.
604-425-104
·Skup książek i staroci 516-811-480
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Biuro Rachunkowe poprowadzi Twoje finanse.
Rozliczy się z US, ZUS Kadry i Płace, Książka
Przychodów, Ryczałt, KH. Kontakt
biurojolanta@gmail.com, 694-498-938, www.biuro
– kwantum.pl lub ul. Wrzeciono 59 w Warszawie
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Agrocamping TARTAK zaprasza miłośników
wędkowania nad stawy, gdzie czekają jedyne
w swoim rodzaju KARPIE, AMURY, TOŁPYGI,
SZCZUPAK i nie tylko. Możliwość spędzenia urlopu
z rodziną z dala od miejskiego zgiełku – tylko 100
km od Warszawy i 7 km od Farmy Iluzji – Parku
Edukacji i Rozrywki. Stawy, lasy, rzeka, cisza.
Domki kempingowe 4/os. Ceny już od 60 zł/domek.
Dla wynajmujących na tydzień i dłużej – rabat. Tel.
604-302-528; 604-824-260
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi k.
Jastrzębiej Góry zaprasza na wypoczynek
wakacyjny. Oferujemy pokoje 2-3-4
osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290 w godz.
14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee  oossóóbb
ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo
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zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Firma zatrudni pracowników ochrony na teren
Warszawy i Dziekanowa Leśnego, również osoby ze
stopniem niepełnosprawności. Tel. 22 890-03-94
·Karmelarz/Operator maszyny formującej
karmelki z minimum 2 – letnim
doświadczeniem w pracy przy produkcji
karmelków lub lizaków na stanowisku
samodzielnego karmelarza lub operatora
maszyn formujących karmelki. CV prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Krawcową na zastępstwo (lipiec,
sierpień)do Pracowni Poprawek
Krawieckich mieszczącej się w Galeri
Handlowej w Łomiankach, oferujemy 10 zł
na godzinę netto – tel. 22 423 – 23-13
·Pilnie zatrudnię panie do sklepu z ekskluzywną
odzieżą używaną. Praca w Łomiankach. Wymagane
doświadczenie w handlu min. 3 lata. Obsługa kasy
fiskalnej, komunikatywność. CV proszę przesyłać na
maila: office@nous.org.pl z dopiskiem rekrutacja
Łomianki

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA BUDOWY
TEL. 22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh  ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh
zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..  660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Łomiankach, tel. 608-455-492

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL. 89 621-17-80,
WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Kupię betoniarkę i garaż blaszak 601-501-905
·Skup książek – dojazd 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI TEL. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010
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Z uli cą Zu ga od przed woj nia są
pro ble my. Pier wot nie jej na zwę pi -
sa no ja ko Cu ga, tak bo wiem fo ne -
tycz nie brzmi na zwi sko pa tro na.
Po re for mie ję zy ko wej zmie nio no
ta blicz ki na no we, z na pi sem „Uli ca
Zu ga”. Po woj nie po ja wił się no wy
typ ema lio wa nych ta blic, o iro nio,
wzo ro wa ny na nie miec kich. Na gra -
na to wym tle umiesz cza ne by ły bia łe
li te ry. I po wie szo no tu ta blicz ki z na -
zwą „Bo gu mi ła Zu ga”. Gdy na stał
Miej ski Sys tem In for ma cji, po ja wi ły
się ta bli ce z na zwą „Uli ca Szy mo na

B. Zu ga”. Ta kie imię – a ra czej skrót
„Sz. B. Zu ga” – umiesz czo no na ta -
bli cach ad re so wych.

I znów przy szła re for ma tre ści
ta blic na zew ni czych, we dle któ rej
Zug ma te raz na imię Bo gu mił.
A urzęd ni kom przy po mi na my, że
pa tro nem uli cy jest nie miec ki ar -
chi tekt Szy mon Bo gu mił Zug,
a nie ni ko mu nie zna ny pan Bo gu -
mił Zug. Tak więc ta bli ce nu me -
ro we mó wią praw dę, a na zew ni -
cze – wpro wa dza ją w błąd.

PB

Migawka z okolicy

Szymon czy Bogumił?
� Urzędnicy potrafią nieźle namieszać. Od lat treści
tablic z nazwą ulicy Zuga na Starych Bielanach są
diametralnie rozbieżne. Według części oznakowań
patron miał na imię Szymon, a wedle innych – Bogumił.

Ak tu al nie lo kal ne bie lań skie
sto wa rzy sze nia po roz rzu ca ne są
po ró żnych punk tach dziel ni cy.
Przy kła do wo klub mam i oj ców,
czy li Sto wa rzy sze nie Ma my Czas,
ko rzy sta z uprzej mo ści pocz ty
w alei Zjed no cze nia na osie dlu
Zdo bycz Ro bot ni cza a od no szą cy
ogrom ne suk ce sy Uczniow ski
Klub Spor to wy G8 mie ści się
w szko le przy Sze ge dyń skiej
na Bie la nach. Tym cza sem wła dze
Bie lan chcia ły by, aby sto wa rzy -
sze nia dzia ła ją ce na Bie la nach
ulo ko wać w jed nym punk cie.
– Ro bo czo na zwa li śmy po mysł
„Bie lań skim Cen trum Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych”. Chcie li by -
śmy, aby te or ga ni za cje mia ły
po pro stu god ne sie dzi by, a nie
ko rzy sta ły z czy jejś go ścin no ści
i sie dzia ły w ką cie – mó wi Grze -
gorz Pie tru czuk, wi ce bur mistrz
Bie lan. Tym bar dziej, że or ga ni za -
cje te dzia ła ją na rzecz sa mo rzą -
du. Przy kła do wo zbiór ka i dys try -
bu cja odzie ży wśród naj ubo ższych
jest bar dzo po trzeb na, jed nak tym

nie zaj mu je się ra tusz, a jed na
z or ga ni za cji. – Przy go to wa li by -
śmy bar dzo pre fe ren cyj ne staw ki
czyn szów. Wte dy Bie la ny „sta ły -
by” or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi – mó wi wi ce bur mistrz Wło dzi -
mierz Piąt kow ski.

Lo ka le zo sta ną udo stęp nio ne
naj praw do po dob niej w al. Zjed no -
cze nia 25, gdzie po miesz cze nia
po sie dzi bie Rzecz ni ka Praw Pa -
cjen ta zaj mo wa ła fun da cja, któ ra
zwol ni ła lo kal. Obaj bur mi strzo -
wie mó wią, że w ta kiej sie dzi bie

lo kal ne sto wa rzy sze nia mia ły by
do dys po zy cji swo je biu ra i sa lę
kon fe ren cyj ną. Tym bar dziej, że
or ga ni za cja mo że być łącz ni kiem
mię dzy oby wa te lem a ra tu szem.
– Dzię ki ni ższym czyn szom da my
szan sę roz wi nię cia skrzy deł or ga -
ni za cjom po za rzą do wym – mó wi
wi ce bur mistrz Pie tru czuk. Je że li
wszyst ko pój dzie po my śli urzęd ni -
ków, sto wa rzy sze nia jesz cze w tym
ro ku zna la zły by dla sie bie przy tul -
ny kąt za nie wiel kie pie nią dze.

Prze my sław Bur kie wicz

Ratusz Bielan szykuje lokale dla społeczników
� – Chcemy, aby organizacje pozarządowe na preferencyjnych warunkach mogły
pod swoje siedziby wynająć miejskie lokale. Bez ich działalności dzielnica byłaby
uboższa – mówią zgodnie Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski,
wiceburmistrzowie Bielan.

Poprawna nazwa ulicy

Błędna nazwa ulicy. Zug miał na imię Szymon Bogumił,
a nie Bogumił

Klub mam i tatusiów póki co korzysta z pomieszczeń poczty
w al. Zjednoczenia



– Dał by się Pan na mó wić
na gril lo wa ną lub pie czo ną ry bę
z do dat kiem mor skiej so li
i świe żych ziół.

– Brzmi prze pysz nie.
– Ry ba to do sko na ła pro po zy -

cja na la to – lek ka, a przy tym
sy cą ca. Wspa nia ła na obiad czy
ko la cję, nie tyl ko wte dy, gdy
dba my o for mę. Tyl ko czy ry ba
i wi no to do bre po łą cze nie?

– Jak naj bar dziej.
– Wy da je się oczy wi ste, że

do ryb, tak jak i do dro biu, po -
da je my bia łe wi na?

– Nie za wsze.
– Jak to?
– Ry by nie są tak pro ste

do po łą cze nia z wi nem, jak się
wy da je. Ole je ryb ne po tra fią za -
wie sić się na kub kach sma ko -
wych.

– Jak za tem do brać wła ści we
wi no?

– Wy bór za le ży od ga tun ku
ry by, spo so bu jej przy go to wa nia
oraz do dat ków, np. so su.

– Czy zna Pan sku tecz ne spo -
so by uła twia ją ce do pa so wa nie
wi na do ry by?

– Zgod nie z ogól ną za sa dą
bia łe wi na współ gra ją z więk szo -
ścią ryb, ale nie któ re le piej har -

mo ni zu ją z kon kret ny mi ga tun -
ka mi. Wy star czy po dzie lić da ry
mo rza, na czte ry gru py, ze
wzglę du na tek stu rę i smak, by
cie szyć się naj lep szy mi po łą cze -
nia mi.

– Ja ka to kla sy fi ka cja?
– Pierw sza ka te go ria to ry by

o de li kat nym, chu dym, bia łym
mię sie. Po przy go to wa niu z ła -
two ścią mo że my je dzie lić
na ka wał ki. To np. strzę piel, flą -
dra, so la czy okoń.

– Ja kie wi na się z ni mi spraw -
dzą?

– Lek kie i orzeź wia ją ce bia łe,
do peł nia ją ce de li kat ny smak ry -
by. Au striac ki grüner vel tli ner,
hisz pań skie al ba ri no czy fran cu -
skie sau vi gnon blanc… To jest to!

– A ry by z in nych grup?
– Ko lej ne to te o zwar tym

mię sie, rów nież ła two da ją ce po -
dzie lić się na ka wał ki, ale bar -
dziej jędr ne i wy ra zi ste w sma -
ku, np. dorsz, ha li but, żab ni ca
czy pstrąg.

– Ja kie wi no do nich za ser wu -
je my?

– Bar dziej tre ści we, o in ten -
syw niej szym sma ku i aro ma cie.

Spró buj my ma śla ne char don -
nay, bia łą Rio ję bądź che nin
blanc.

– Ja kie ce chy wspól ne ma
trze cia gru pa ryb?

– Ich mię so przy po mi na tek -
stu rą ste ka. Przy kła dem mo że
być tuń czyk, ło soś czy miecz nik.

– Czy też wy bie ra my bia łe wi -
no?

– W tym przy pad ku ma my
o wie le wię cej mo żli wo ści: po -
cząw szy od bo ga tych w sma ku,
wy ra zi stych win bia łych, le ża ko -
wa nych w dę bi nie, przez bia ły
Ro dan i pi kant ne ró żo we, np.
z gron sy rah bądź ca ber net sau -
vi gnon, aż po wy traw ne lam bru -
sco.

– A ostat nia ka te go ria?
– To ry by o cha rak te ry stycz -

nym po sma ku mor skiej wo dy,
np. sar dyn ki czy an cho is. Naj -
trud niej do nich do brać wi no.

– Dla cze go?
– Po trze bu ją ta kie go, któ re

„prze bi je się” przez sło na wy po -
smak. War to zde cy do wać się
na wy traw ne go szam pa na bądź
ca vę. Spraw dzi się rów nież wło -
skie neb bio lo, a z bia łych – rie -
sling.

– Wy bór wi na do ry by to
praw dzi wy spraw dzian sma ku.

– Z przy jem no ścią po mo gę
w wy bo rze.

Owoce morza „lubią” mineralne nuty Chablis o subtelnym bukiecie oraz lekkie, orzeźwiające wina
z południa Francji
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RY BA I WI NO � IDE AL NE PO ŁĄ CZE NIE
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