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W ciągu ostatnich kilku dni re-
dakcyjna skrzynka zapchała się
od listów pisanych przez miesz-
kańców Chomiczówki, którzy
przerażeni są stanem strumienia
płynącego przez park w środku
osiedla. Od kilku dni ciek cuchnie
szambem. „Dotychczas pływały
tam kaczki, wodę piły licznie pta-
ki. Teraz kaczki wyniosły się
– może ten brudny ściek je wy-
straszył” – zastanawia się jeden
z mieszkańców. Inny czytelnik
Krystian Senkulski pisze: „Nikt
nic nie robi, aby ratować nasz ka-
nałek. Nikt się nim nie interesuje.
Szambo płynie, winnych brak
niszczone jest przyroda. Mamy
Zarząd Gospodarki Wodnej,
pod który podlega ten kanałek,
lecz on nic nie robi w temacie
ochrony czystości kanałku” – żali
się pan Krystian. „Do niedaw-
na był to bardzo urokliwy kawa-
łek cieku wodnego. Pływały tam
kaczki, płynęła przezroczysta wo-
da. Było uroczo i można było spo-
kojnie odpoczywać w jego blisko-

ści. Od kilku tygodni kanałek
śmierdzi szambem. Fetor jest tak
silny, że czuje się go nawet kilka
metrów od niego. Woda

nie jest już przezroczysta, lecz
czarno-siwa. To po prostu zwykłe
szambo. Ktoś wylewa szambo
do naszego kanałku” – pisze.

Smród nie do wytrzymania
Faktycznie. Kanałek po pierw-

sze zarósł – dawno nikt nie pielę-
gnował jego brzegów. Po drugie,
rzeczywiście wcale nie jest prze-
zroczysty. Śmierdzi siarkowodo-
rem. Wokół nie ma ani jednego
zwierzęcia, choć przy innych
zbiornikach czy strumieniach
na Bielanach odpoczywa mnó-
stwo dzikich ptaków. – Daj pan
spokój, smród jest nie do wytrzy-
mania. A że nie ma wiatru, to
czuję nawet u siebie na drugim
piętrze – skarży się starszy pan.

Anonimowy inspektor mówi
Piszemy do Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych, który administruje
strumyki i inne cieki wodne.
Na pytanie dziennikarza jak zwy-
kle nie ma odpowiedzi. Nasz re-
porter telefonuje więc
do WZMiUW jako mieszkaniec
jednego z bloków na Chomiczów-
ce. Od razu uzyskuje połączenie
z jednym z inspektorów zajmują-
cych się Warszawą. – Znamy ten
problem. W ubiegłym tygodniu
byliśmy na miejscu. No rzeczywi-
ście, śmierdzi tam siarkowodo-
rem. Prawdopodobnie gdzieś
w okolicach ulicy Conrada sto-
łeczne wodociągi zrzucają
do strumienia wodę albo ścieki
– powiedział. Tylko, że MPWiK
całkowicie temu zaprzecza.
– Miejskie Przedsiębiorstwo
w m.st. Warszawie S.A. nie pro-
wadzi żadnych zrzutów do kanał-
ku w Parku Chomicza – stanow-
czo dementuje Magdalena Woje-
wódzka z biura prasowego zakła-
du. Inspektor WZMiUW: – Nie
wykluczamy, że smród i jakość
wody są efektem bardzo wysokich
temperatur. Będziemy to bacznie
obserwować. I na pewno w tym
roku wykosimy trawy na brzegach
strumienia – obiecuje.

Po naszej interwencji na miej-
sce przyjechało pogotowie wodo-
ciągowe celem sprawdzenia
szczelności kanalizacji. Z kolei
strażacy pobrali próbki wody. Nie
stwierdzili, by była ropopochodna.

Przemysław Burkiewicz

Strumień cuchnący szambem
� Czy Chomiczówce grozi katastrofa ekologiczna? Przepływający przez osiedle
strumyczek cuchnie i jest mętny. Urzędnicy sami nie wiedzą jaka jest tego przyczyna.
Upały czy celowe działanie człowieka? Pewne jest jedno: uciekły stąd kaczki,
a mieszkańcy mają tego serdecznie dość.

Zatrudnimy
dziennikarzy

CV proszę przesłać na adres:

redakcja@gazetaecho.pl



Bielany są bogatsze. Na konto
dzielnicy wpłynęło ponad dziesięć
milionów złotych. 8,5 mln zapłaci-
ła za użytkowanie wieczyste z po-
przednich lat spółdzielnia miesz-
kaniowa, a 1,7 mln przyznała
na inwestycje rada miasta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Ruda” w 2009 roku otrzymała
informację o blisko 500-procento-
wej podwyżce opłaty za użytko-
wanie wieczyste gruntów. Nie
chcąc płacić tak dużych pieniędzy,
odwołała się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, jednak

po kilkuletnich postępowaniach
sądowych, zgodnie z prawomoc-
nym wyrokiem, musiała wykonać
na konto ratusza ogromny prze-
lew. Ostatecznie roczna opłata

wynosić będzie nie 571 tysięcy
złotych, a ponad 2,3 mln złotych.
– Sąd uwzględnił zastrzeżenia
spółdzielni kwestionującej war-
tość przedmiotowego gruntu wy-
nikającą z szacunkowego operatu
dzielnicy, w wyniku czego roczna
opłata żądana przez dzielnicę ule-
gła zmniejszeniu o 420 tysięcy
złotych rocznie – wyjaśnia prezes
spółdzielni Dariusz Śmierzyński.
– Wpłaciliśmy na konto urzędu
różnicę między dotychczasowymi
stawkami opłat a opłatą należną
z prawomocnego wyroku sądowe-

go – dodaje. W sumie przelew
wniósł ponad 8,5 miliona złotych.

Rada Warszawy dołożyła dziel-
nicy blisko 1,7 mln zł na inwesty-
cje. Co z tak dużymi pieniędzmi
zrobią Bielany? Dodatkowe wy-
posażenie zyskają szkoły. Ratusz
wykona także remonty chodni-
ków i dróg dojazdowych, zadba
o zieleń. Renowację przejdzie
park Stawy Brustmana oraz Po-
tok Bielański. Na liście prac są ta-
kże: renowacja źródła wody oligo-
ceńskiej przy Estrady, konserwa-
cje placów zabaw i siłowni plene-
rowych. Fundusze spożytkowane
będą także na remont Domu Se-
niora i program aktywizujący
emerytów. Bielany przebudują ta-
kże ulicę Aspekt między Bajana
a Renesansową, zmodernizują
przedszkola przy Fontany 2, Pru-
szyńskiego 5 i Doryckiej 1, a prze-
budowa czeka place zabaw
w przedszkolu przy Gajcego 9
oraz przy Lindego 14.

(PB)

Wielka modernizacja al. Armii
Krajowej, mostu Grota i Trasy To-
ruńskiej trwa od 2009 roku. Naj-
pierw przebudowany został odci-
nek między Modlińską a Marka-
mi. Wyburzone zostały (zamknię-
te tuż po wybudowaniu na po-
czątku lat 80.) estakady
przy FSO, rozbudowane zostały
jezdnie, ślimaki zjazdowe posta-
wiono od zera. Na wysokości
Bródna trasę schowano w tune-
lach. Po trzech dekadach
nad rondem przy Łabiszyńskiej
wreszcie powstała estakada.

Przebudowana została także
Trasa AK na Bielanach. Wraz
z jezdnią drogowcy przeprowadzi-

li modernizację węzłów komuni-
kacyjnych: przy Powązkowskiej,
Broniewskiego i Słowackiego.

Interesująca jest także przebu-
dowa samego mostu. Przeprawa
została poszerzona o dziesięć me-
trów. W efekcie jezdnie lokalne
(z których można skręcić na osie-
dla) będą mieć po trzy pasy,
a jezdnie główne – po dwa pasy
ruchu w każdym kierunku.

Prace przy modernizacji Trasy
AK i mostu Grota-Roweckiego
zakończą się we wrześniu.
Po miesięcznych odbiorach,
w październiku, ekspresówka zo-
stanie otwarta dla kierowców.

Przemysław Burkiewicz

Tak odradza się Trasa AK
� Coraz bliżej końca remontu al. Armii Krajowej i mostu
Grota-Roweckiego. Drogowcy robią, co mogą, by
dotrzymać październikowego terminu oddania trasy.

Bielany zyskały 10 milionów
� Potężny zastrzyk finansowy dla Bielan. Na konto dzielnicy wpłynęło ponad 8,5 mln
złotych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruda” na Marymoncie. Dodatkowe 1,7 mln
przyznała nam rada miasta. Na co zostaną wydane pieniądze?

Renowację
przejdzie park Stawy
Brustmana oraz Potok
Bielański.

Masz polisę od niebezpiecz-
nych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by
wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Fundacja Lex Specialis
oferuje bezpłatną pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach
drogowych, powstałych przy wy-
konywaniu pracy, w sprawach
związanych z błędami medyczny-
mi oraz upadkami na drodze.
Z jej pomocą kwota odszkodowa-
nia może wzrosnąć kilkakrotnie!

Zawieranie umów ubezpiecze-
nia jest coraz bardziej powszech-
ne wśród Polaków. Zakup polisy
w wielu przypadkach jest obo-
wiązkowy. Dotyczy to głównie
ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. Istnieje
również grupa ubezpieczeń do-
browolnych – najpopularniejsze
są ubezpieczenia na życie. Fakt
faktem, że najchętniej ubezpie-
czyciele widzieliby swoich klien-
tów jedynie jako płatników skła-
dek. Problem zaczyna się, gdy
ubezpieczonemu lub poszkodo-
wanemu w wypadku należy zapła-
cić odszkodowanie. Ubezpieczy-
ciele znają różne sztuczki, by nie
wypłacić ani grosza…

Wypacają cztery razy za mało
Dlatego Fundacja Lex Specia-

lis chce pomagać osobom, któ-
rym ubezpieczyciele zaniżają wy-
sokości kwot odszkodowań. Ze
statystyk sądowych, jak i analiz
spraw sądowych prowadzonych
przez prawników współpracują-
cych z fundacją wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie przez ubezpieczycieli
są nawet czterokrotnie niższe, niż
uzyskiwane wyrokiem sądowym.
Oznacza to, że za jeden procent
uszczerbku ubezpieczyciel zapłaci
jedynie tysiąc zł, a sąd za to samo
zaordynował cztery tysiące!

Jaki uszczerbek na zdrowiu?
Fundacja pomaga także ofia-

rom odmowy wypłaty odszkodo-
wania w przypadku niewielkich
szkód (schorzenia nie są trakto-
wane jako trwałe uszczerbki
na zdrowiu; najczęściej dotyczy
to drobnych złamań, zwichnięć,
urazów tkanek miękkich).

Przyczynami zaniżania przez
lekarzy ubezpieczycieli procento-
wego uszczerbku na zdrowiu jest
brak bezpośredniego badania po-
szkodowanego oraz błędna anali-

za dokumentacji medycznej. Ró-
żnice są kolosalne: w jednej ze
spraw uszczerbek na zdrowiu te-
go samego ubezpieczonego jeden
lekarz określił na 4%, a lekarz in-
nego ubezpieczyciela na… 12%.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczy-

ciel wypłacił kwotę tysiąc zł oraz
zaproponował ugodę przy dopłacie
marnych 500 zł. W wyniku działań
fundacji dopłacił kwotę pięciu ty-
sięcy zł a sprawa nie jest zakończo-
na. Po skierowaniu jej do sądu po-
szkodowany może liczyć na kwotę
dwudziestu tysięcy zł dopłaty. Pod-
pisując ugodę bez pomocy prawnej
poszkodowany traci możliwość do-
magania się dalszych wypłat.

W przypadku odmowy wypłaty
zadośćuczynienia za śmierć krew-
nego z wypadku drogowego przed
2008 rokiem, pomimo że Sąd Naj-
wyższy nakazał w wielu orzecze-
niach wypłatę pieniędzy na rzecz
członków rodzin ofiar wypadków,
ubezpieczyciele odmawiają wypła-
ty. Powołują się na brak podstawy
prawnej żądania.

Jeżeli spotkał Cię podobny
problem lub odniosłeś obrażenia
i nie zawiadomiłeś ubezpieczy-
ciela – zgłoś się do nas. Nasi
prawnicy i konsultanci udzielą Ci
potrzebnej bezpłatnej porady lub
bezpłatnie sporządzą pismo
do ubezpieczyciela.
„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

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas
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Po poprzednich artykułach
na temat niebezpiecznego odcin-
ka al. Reymonta większość czytel-
ników przyznawała, że trzeba ja-
koś utemperować piratów drogo-
wych a najczęściej padającą pro-
pozycją rozwiązania była sygnali-
zacja świetlna. Pojawiały się także
komentarze całkiem kuriozalne:

– To, że piesi wchodzą na pasy
nie patrząc na boki, czy wręcz
udają że nie widzą samochodu, to
od razu winny kierowca…

Polska to nie Norwegia – piesi
nie mogą przechodzić przez jezd-
nię w każdym miejscu, a kierowcy
nie są z automatu uznawani
za winnych. I to Polska, a nie
Norwegia dołuje we wszelkich
możliwych statystykach dotyczą-
cych bezpieczeństwa pieszych, co
jest skutkiem między innymi po-
dejścia „Przecież pieszy mnie wi-
dzi”. Tymczasem pieszy nie ma
obowiązku widzieć ani nawet być
osobą pełnosprawną intelektual-
nie. Za to kierowca ma obowią-
zek zdać egzamin na prawo jazdy,
na którym jest kontrolowana jego
znajomość przepisów. A znajo-
mość ta wygląda w praktyce w ten
sposób, że 76% kierowców nie
przepuszcza pieszych na przej-
ściach a 33% zdarza się wręcz
przyspieszać, gdy widzą pieszego
(dane z badań TNS OBOP dla

PZU). Dopóki polscy kierowcy
nie zaczną jeździć rozsądnie, po-
zostaje fizyczne wymuszanie bez-

pieczeństwa. W al. Reymonta
o naprawienie złego projektu uli-
cy apelowali mieszkańcy i radni,
zaś zarząd dzielnicy zapewniał
o wsparciu (ten fragment ulicy
należy do Zarządu Dróg Miej-
skich, nie do dzielnicy). Co zro-
biono do tej pory?

Nic nie zrobiono
Policja i straż miejska regular-

nie kontrolują odcinek między
Kasprowicza a Żeromskiego, zaś
kierowcy zachowują się jak dzieci.
Kiedy „opiekun” patrzy, są
grzeczni. Gdy radiowozu nie ma
– gaz do dechy. Czy będzie foto-
radar? Na razie nie. Senat przyjął
właśnie ustawę odbierającą (!)
straży miejskiej możliwość prowa-
dzenia takiej kontroli. Jeśli prezy-
dent Andrzej Duda ją podpisze,
straż miejska spędzi sylwestra

na demontowaniu fotoradarów.
Policja albo Inspekcja Transportu
Drogowego będą musiały ustawić
w ich miejsce własne, co znacznie
opóźni poprawę bezpieczeństwa
na kolejnych skrzyżowaniach.

Nie będzie także nowej osoby
przeprowadzającej dzieci przez
jezdnię. Wiceburmistrz Artur
Wołczacki proponował zatrudnie-
nie jej przez Szkołę Podstawową
im. Hanki Ordonówny, ale dyrek-
cja „nie uznała propozycji za za-
sadną”. Na razie kolejnych wy-
padków z udziałem pieszych nie
było. Dlaczego? Wystarczy spoj-
rzeć, jak wygląda ruch na skrzyżo-
waniu ze Schroegera. Samochody
z dużą prędkością jadą całymi
„stadami” od świateł do świateł,
zaś piesi czekają na przejściach, aż
jezdnia opustoszeje. Nie wygląda
to na cywilizowane obyczaje.

Dominik Gadomski

Pieszy wciąż traktowany jak natręt
� Apele i petycje nie przyniosły żadnych rezultatów. A kierowcy nadal szaleją
w al. Reymonta.
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Przestrzeń nad stacją metra
Słodowiec, znana jako Serek Bie-
lański, to potencjalnie jeden
z najlepszych terenów inwestycyj-
nych w Polsce. Potencjalnie, bo
obowiązujący od trzynastu lat
plan zagospodarowania prze-
strzennego jest niemożliwy do wy-

konania. Działek pod inwestycję
nie da się wciąż sprzedać, bo pol-
skie prawo nie przewiduje war-
stwowej własności gruntów, co
oznacza, że potencjalny inwestor
stałby się właścicielem… frag-
mentu tunelu metra. Dlatego Ra-
da Warszawy zdecydowała, że po-

trzebny jest nowy plan. We wrze-
śniu ubiegłego roku mieszkańcy
Bielan składali swoje uwagi i pro-
pozycje.

– Z uwagi na to, że wnioski na-
leżało składać bezpośrednio
do Biura Architektury i Planowa-
nia Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy, nie znamy ich liczby
ani treści – informuje Małgorzata
Kink, rzeczniczka urzędu dzielni-
cy. Czyli burmistrz dzielnicy nie
jest na bieżąco informowany
o pracach nad być może najwa-
żniejszym planem w naszej dziel-
nicy?

Z nami BAiPP też nie chce
na razie rozmawiać o planie, któ-
ry jest właśnie w trakcie opraco-
wywania. Z jego projektem
mieszkańcy zapoznają się dopiero
po upublicznieniu, którego ter-
min nie jest jeszcze znany. Biorąc
pod uwagę, że w Warszawie praca
nad niektórymi planami miejsco-
wymi trwa nawet po kilkanaście
lat – lepiej nie mieć nadziei, że
nastąpi to szybko.

Dominik Gadomski

Co dalej z Serkiem?
� Obok Serka Bielańskiego dobiega końca budowa
olbrzymiego osiedla, ale sam teren nad stacją metra
pozostaje niezagospodarowany.

Działek
pod inwestycję nie da się
wciąż sprzedać, bo
polskie prawo nie
przewiduje warstwowej
własności gruntów, co
oznacza, że potencjalny
inwestor stałby się
właścicielem… fragmentu
tunelu metra.

Polska
to nie Norwegia, piesi nie
mogą przechodzić przez
jezdnię w każdym
miejscu, a kierowcy nie
są z automatu uznawani
za winnych.

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej

w gazetach bezpłatnych “Echo” oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Dawny Marymont to bardzo ta-
jemnicza osada. Zachowało się
nieco wspomnień, ale fotografii
prawie w ogóle. W prasie dawna
nadwiślańska dzielnica opisywana
jest jako siedlisko wszelkiego zła:
złodziei i pijaków. Nie pomogła
Marymontowi twórczość Marka
Hłaski, który w swoich dziełach
przedstawiał mieszkańców dziel-
nicy jako klasycznych przedstawi-
cieli patologii warszawskiej. – Ten
wykreowany wizerunek skacowa-

nego Marymontu to wielka bzdu-
ra – wspomina pani Elżbieta, któ-
ra wychowała się na Marii Kazi-
miery. – Oczywiście, że nie było
tu milionerów, ale po wojnie
w całej Polsce była straszna bieda.
Na nadmiar gotówki mogli narze-
kać tylko wysoko postawieni
funkcjonariusze nowego systemu.
Na Marymoncie pracowali rze-
mieślnicy: piekarze, tramwajarze,
mechanicy – opowiada nasza czy-
telniczka.

Marymont był specyficzną
dzielnicą, podobną do dawnego
Bródna, Pelcowizny, Grochowa,
Siekierek. Solidne, murowane ka-
mienice mieszały się z drewnianą
zabudową. Skromne poletka,
na których hodowano ogórki,
mieszały się z sadami owocowymi.
– W naszym ogrodzie rosła wspa-
niała czerwona porzeczka. Mama
robiła z niej domowe wino
– wspomina pani Elżbieta i pod-
kreśla, że kiedyś na Marymoncie
żyło się inaczej niż dziś. Wszyscy
się znali. Każdy każdemu pomógł.
W nielicznych sklepach spożyw-
czych ekspedientki znały upodo-
bania swoich klientek. – To bzdu-
ra, że w PRL był tylko ocet. Poli-
tycy gotowi są powiedzieć każdą
głupotę, by tylko podlizać się
elektoratowi. Na Marymoncie
może nie było szynki szwar-
cwaldzkiej i oliwek nadziewanych
kozim serem, ale głodu nikt nie
cierpiał. Były i wędliny, i sery bia-
łe, i żółte. Latem pragnienie mo-
żna było ugasić wodą sodową, pi-
wem czy oranżadą, za to gdy przy-
szły chłodniejsze dni cała rodzina
doceniała smak herbaty. Do dziś
mam solidne blaszane opakowa-

nie z rosyjskim napisem „Czaj”
– wspomina pani Elżbieta.

Kocie łby i rynsztok
Ulicą Marii Kazimiery jeździł

tramwaj, piętnastka, do pętli
u zbiegu z ulicą Rudzką. Po znisz-
czeniach wojennych nie odbudowa-

no trakcji. W brukowanej jezdni
tkwiły szyny, zaś słupy posłużyły ja-
ko nośnik lamp ulicznych. Ulica by-
ła brukowana kocimi łbami, wzdłuż
jezdni ciągnął się głęboki rynsztok.
Po obu stronach ulicy jeszcze
przed wojną ułożono równe, gład-
kie jak stół chodniki. Z czasem
na Marymont dojechały autobusy.

Linia 122 jechała Marii Kazimiery,
skręcała w ulicę Jana III i doje-
żdżała do Gwiaździstej. Dziś 122
znów dojeżdża na Gwiaździstą,
lecz przez Mickiewicza, Klaudyny
i Podleśną – po Marii Kazimiery
i Jana III na Bielanach właściwie
nie ma śladu. Nie licząc zrujnowa-
nych kamienic na rogu dawnej Ma-
rii Kazimiery i Godowskiej, które
od lat straszą w środku osiedla.
Zniszczone przedwojenne kamie-
nice na elewacjach mają ślady
po kulach. Nie ma jednak szans
na ich ocalenie – to po prostu tru-
py domów. Zawalone stropy, brak
dachu. – Tylko czekać, aż to roz-
biorą – mówi pani Elżbieta i zdra-
dza ciekawostkę. – Między Podle-
śną a Tczewską, pod Lasem Bie-
lańskim, zachował się krótki odci-
nek ulicy Marii Kazimiery. Ma kil-
ka adresów. A strumień płynący
wzdłuż niej to prastara Rudawka.
Rzeczka płynęła z okolic Koła
przez Powązki do Marymontu, na-
stępnie przez Las Bielański i spły-
wała do Wisły. Od jej nazwy, Ru-
dawki, wzięła się nazwa osiedla
Ruda i ulicy Rudzkiej – opowiada
pani Elżbieta.

Przemysław Burkiewicz

Historia

Dawniej była to główna ulica Marymontu
� Marii Kazimiery była kiedyś główną ulicą Marymontu. Wzdłuż niej stały drewniane i murowane domy, ulokowane były sklepy i lokale
usługowe. Bielański odcinek arterii zniknął prawie całkowicie – nie licząc króciutkiego fragmentu pod Lasem Bielańskim. Pamiątkę dawnych
czasów stanowią także rudery na osiedlu Ruda. Pamiętają one jeszcze czasy przedwojenne.

Marymont
był specyficzną dzielnicą,
podobną do dawnego
Bródna, Pelcowizny,
Grochowa, Siekierek.
Solidne, murowane
kamienice mieszały się
z drewnianą zabudową.
Skromne poletka,
na których hodowano
ogórki, mieszały się
z sadami owocowymi.

Ruiny domów przy dawnej Marii Kazimiery na bielańskiej Rudzie
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Marymoncka jest rozkopana
od kilku miesięcy. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji prowadzi tu budowę
kolektora. W efekcie ulica ma
ograniczoną przepustowość – za-
jęty pas drogowy wymusza na kie-
rowcach slalom między koparka-
mi. W godzinach szczytu tworzą
się korki i zatory. Jednocześnie
wodociągowcy po zakończeniu
robót odtwarzają nawierzchnię
– układają nowe krawężniki,
chodniki i oczywiście jezdnię.

Z rozkopania arterii korzystają
także drogowcy. Zarząd Dróg
Miejskich rozpoczął właśnie wiel-
ką wymianę latarń. Część słupów
pamięta lata pięćdziesiąte, część

na dodatek ma napowietrzną trak-
cję. Jak na wsi. Lampy pochodzą
z lat osiemdziesiątych – są energo-
chłonne i mało wydajne. – Obec-
nie jesteśmy w trakcie wymia-
ny 236 słupów oświetleniowych,
w tym 77 słupów parkowych, które
oświetlą ścieżkę rowerową. Koniec
prac jest przewidziany w 2016 r.
– informuje Karolina Gałecka,
rzeczniczka ZDM. Nowe słupy to
aluminiowe maszty, na których za-
instalowane są nowoczesne opra-
wy. Pierwsze pojawiły się na wyso-
kości Szpitala Bielańskiego a ko-
lejne będą przybywać z czasem.

Wreszcie będzie tu widno i es-
tetycznie.

Przemysław Burkiewicz

Koniec tandety
wzdłuż Marymonckiej
� Koniec tandety i dziadostwa. Ulica Marymoncka
z każdym dniem się zmienia. Kanalarze pracują
przy budowie kolektora i przy okazji odbudowują
zniszczoną jezdnię. Teraz drogowcy ruszają z wymianą
latarń, która potrwa… półtora roku.

Linia 122 od kilku lat łączy Ma-
rymont z Jelonkami. Od placu
Wilsona kursuje Mickiewicza, Po-
tocką i Gwiaździstą do pętli
Gwiaździsta. Jednak ze względu
na modernizację alei Armii Krajo-
wej urzędnicy Zarządu Transportu
Miejskiego musieli skorygować
trasę tej linii tak, by drogowcy mo-
gli bez problemu prowadzić prace
remontowe nad ulicą Gwiaździstą.
Ostatecznie w kierunku pętli
Gwiaździsta linia 122 została po-
kierowana naokoło Marymontu,
ulicami Mickiewicza, Potocką (za-
wrotka na rondzie Turowicza), Po-
tocką, Mickiewicza, Rudzką, Klau-

dyny i Podleśną do Gwiaździstej.
– To bardzo dobra trasa – mówi
pan Stanisław, emeryt z osiedla
Ruda. – Dzięki temu, że autobus
ma zmienioną trasę, mogę łatwiej
dojechać na bazarek – deklaruje
starszy pan. Zgadzają się z nim ta-
kże inni mieszkańcy Marymontu.
– Przy Gwiaździstej nic nie ma,
dlatego cieszę się, że 122 jedzie
przez Klaudyny. Tu są sklepy
i punkty usługowe. Bardzo mi od-
powiada ta zastępcza trasa auto-
busu – mówi pani Wanda, emery-
towana nauczycielka.

Niestety, na to, by 122 zostało
na trasie tymczasowej, nie ma

najmniejszych szans. Zarząd
Transportu Miejskiego przywróci
linię na swoją starą trasę, czyli
przez Potocką i Gwiaździstą.
– Po przywróceniu dwukierunko-
wego przejazdu ul. Gwiaździstą
planujemy przywrócenie trasy
podstawowej linii 122 z prostym
dwukierunkowym przebiegiem tą
ulicą – informuje Wiktor Paul
z wydziału prasowego ZTM. Ar-
gument? „Trasa jest skompliko-
wana” a jeden z przystanków
w kierunku pętli nie jest obsługi-
wany.

Dobra decyzja?
Przemysław Burkiewicz

Chcemy, żeby 122 jeździło Podleśną
� Modernizacja Trasy AK przyniosła niemały zamęt w komunikacji miejskiej. Pozmieniały
się trasy autobusów nie tylko kursujących ekspresówką, ale także linii jeżdżących obok
niej. Autobus 122 musiał zostać wycofany z ulicy Gwiaździstej na objazd ze względu
na roboty budowlane. I mieszkańcy bardzo polubili jego trasę zastępczą.

Wreszcie będzie widno i estetycznie



Ubiegłoroczne, pierwsze w hi-
storii Warszawy głosowanie
nad budżetem partycypacyjnym,
wypadło na Bielanach beznadziej-
nie. Dzielnica zajęła ostatnie
miejsce pod względem frekwencji
a brak podziału na rejony poskut-
kował tym, że stosunkowo mało
zaludniona, ale wymagająca rewi-
talizacji zabytkowa część Bielan
została przegłosowana przez
większe osiedla i w rezultacie nie
zyskała nic. W tym roku sytuacja
miała się nie powtórzyć.

Mobilizacja na Bielanach była
największa spośród wszystkich
dzielnic. Uznawany za starego
i nie do końca kojarzącego zasady
gry zawodnik wystartował z miej-
sca osiemnastego, ale zajął szóste
(!) z frekwencją wynoszą-
cą 10,9%. To wynik dobrze roku-
jący na przyszłość. Podział dziel-
nicy na pięć w miarę równych czę-
ści był dobrym pomysłem, ale gra-

nice rejonów zostały wyznaczone
tak, że… Stare Bielany znowu nie
miały szans. Znalazły się dokład-
nie na granicy obszarów I, IV i V,
mieszkańcy kamienic musieli więc
przegłosować sąsiadów z bloko-
wisk – odpowiednio – Wawrzysze-
wa, Wrzeciona i Rudy. W rezulta-

cie jedyne, co Stare Bielany zy-
skały dzięki głosowaniu, to cztery
ławki po wschodniej stronie al.
Reymonta, wzdłuż nowego asfal-
towego chodnika z dopuszczonym
ruchem rowerów. Wszystkie po-
zostałe projekty dotyczące repre-

zentacyjnej części dzielnicy prze-
padły z kretesem.

Po dwóch edycjach budżetu par-
tycypacyjnego można już zauwa-
żyć, że najbardziej sprawiedliwym
systemem rozdzielania pieniędzy
wewnątrz dzielnicy jest system wa-
werski: podział według obszarów
MSI i przyznanie każdemu sumy
adekwatnej do liczby ludności oraz
stworzenie oddzielnego budżetu
ogólnodzielnicowego. Do trzech
razy sztuka? Dominik Gadomski

Czego Stare Bielany mieć nie będą?
� Pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego była katastrofą dla zabytkowej części
Bielan. Tym razem jest lepiej, ale zwycięskie projekty do drobnostki. Do trzech razy sztuka?
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Wawrzyszew
dziękuje

Przewodniczący samorządu
Wawrzyszewa Nowego Zygmunt
Morawski i rady osiedla WSM
Wawrzyszew Jacek Sielski dzięku-
ją Mieszkańcom za udział w gło-
sowaniu na projekty z Wawrzysze-
wa w budżecie partycypacyjnym.

Ubiegłoroczne,
pierwsze w historii
Warszawy głosowanie
nad budżetem
partycypacyjnym,
wypadło na Bielanach
beznadziejnie.

W nietypowym podziale Bielan,
przygotowanym tylko na potrzeby
głosowania, Wawrzyszew znalazł
się w tzw. obszarze V razem z za-
chodnimi peryferiami dzielnicy.
Jak wyglądają wyniki głosowania?

Najwięcej wygrała szkoła podsta-
wowa w al. Reymonta, która do-
stała aż 800 tys. zł na całkiem no-
we boisko, z którego po godzi-
nach lekcyjnych i w wakacje będą
mogli korzystać wszyscy miesz-
kańcy.

Inną drogą inwestycją jest tzw.
park zabaw, który zostanie urzą-
dzony przy Petofiego za 394 tys. zł.
Będzie to pierwszy tak duży plac
zabaw na Wawrzyszewie. Niedale-
ko stamtąd, bo przy stawach Bru-
stmana, charakterystyczne ławki
z zadaszeniami zostaną wymienio-
ne na nowe. Nad stawami przybę-
dzie także drzew (dziesięć igla-
stych) i ławek. Kolejne ławki staną
przy Dantego i Andersena.
Przy Petofiego 2 ogrodzenie z siat-
ki zostanie zastąpione przez żywo-
płot, pojawi się także łąka kwietna.

Dwie duże inwestycje i dużo
drobnych, wychodzących naprze-
ciw potrzebom mieszkańców
– Wawrzyszew może być zadowo-
lony z tegorocznego głosowania.
Jeśli dodać do tego trwającą rewi-
talizację bazaru na Wolumenie
i planowane zmiany nad stawami
Brustmana trzeba przyznać, że
oblicze Wawrzyszewa powoli się
zmienia. Na lepsze.

Dominik Gadomski

Budżet partycypacyjny
zmieni Wawrzyszew
� Ponad 800 tys. zł dla szkoły przy al. Reymonta i dużo
drobnych, ale potrzebnych projektów – tak można
podsumować czerwcowe głosowanie na Wawrzyszewie.

Najwięcej
wygrała szkoła
podstawowa w al.
Reymonta, która dostała
aż 800 tys. zł na całkiem
nowe boisko, z którego
po godzinach lekcyjnych
i w wakacje będą mogli
korzystać wszyscy
mieszkańcy.
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Prace obejmują naprawę po-
sadzki i podmurówki betonowej
oraz malowanie ścian i słupów.
– To najstarszy parking P+R, dla-
tego prace były konieczne – mówi
Małgorzata Potocka, rzeczniczka
Zarządu Transportu Miejskiego.

Prace mają się zakończyć w po-
łowie września. – Czy naprawdę
nie można ich było przeprowadzić
wcześniej? – pytają czytelnicy.
– Przecież zaraz skończą się wa-
kacje, będzie więcej samochodów,
gdzie wtedy będą parkować?

– Remont był planowany
na wcześniejszy termin, ale wyni-
kły kłopoty ze zgromadzeniem

dokumentacji, dlatego opóźniła
się też procedura przetargowa
– tłumaczy Potocka. – Jednak od-
kąd trwa remont Trasy AK, zain-
teresowanie parkingiem jest zde-
cydowanie mniejsze, więc i obło-
żenie parkingu nie jest tak duże
jak dotychczas. Chcemy zdążyć
z remontem przed oddaniem tra-
sy do użytku. Uspokajam też:
po zamknięciu drugiego poziomu,
nawet w szczycie, na pozostałych
piętrach były wolne miejsca par-
kingowe.

Prace będą kosztować bli-
sko 900 tysięcy złotych.

(wt)

Remontują P+R. Dlaczego teraz?
� Od poprzedniej środy nieczynny jest drugi poziom
najstarszego warszawskiego parkingu przesiadkowego
na Marymoncie.

Czytelnia znajduje się na wolnym
powietrzu, obok wejścia do Wypo-
życzalni nr 65. W otoczeniu książek,
smacznej i pachnącej kawy oraz
herbaty, dorośli będą mogli poczy-
tać i wypożyczyć do domu wybrane
lektury. Dla dzieci będą kolorowe
kredki. Spotkania w „Letniej Czy-
telni” odbędą się w dniach 29 sierp-
nia oraz 26 września.

(red)

Na Petofiego ruszyła Letnia Czytelnia
� Na Bielanach latem nie trzeba się nudzić! Warto zajrzeć do Letniej Czytelni.

Marymoncka jest jednym z wa-
żniejszych ciągów komunikacyj-
nych Bielan, co widać po często-
tliwości kursowania tramwajów.
Co prawda są tam tylko dwie li-
nie, ale „szóstka” i „siedemnast-
ka” w godzinach szczytu podje-
żdżają na przystanki co 4 minuty.
Niestety tramwaje są na Mary-
monckiej wyjątkowo powolne,
drogę od cmentarza Włoskiego
do stacji Marymont pokonują
w 12 minut.

O tym, że tramwaje w Warsza-
wie powinny mieć priorytet
na skrzyżowaniach, przekonani są
wszyscy (poza najbardziej rady-

kalnymi kierowcami), ale wszyst-
kie dotychczasowe próby podnie-
sienia ich do standardu „szybkie-
go tramwaju” nie udawały się.
Najbliżej ideału jest na Jagielloń-
skiej i na Tarchominie, ale nawet
tam zostało jedno skrzyżowanie
(Kuklińskiego z Myśliborską),
na którym tramwaj ze 150 pasaże-
rami stoi 2–3 minuty, przepusz-
czając samochody, wiozące w po-
rywach do 30 osób. Jak będzie
na Marymonckiej?

Cały odcinek torów od mostu
Skłodowskiej-Curie do Popiełusz-
ki będzie objęty priorytetem w ta-
ki sposób, że każdy nadjeżdżający

tramwaj będzie uruchamiać zielo-
ne światło. Ma to przynieść skró-
cenie czasu przejazdu o 20–25%.
Przejazd od cmentarza Włoskiego
na Marymont zajmie więc 9–10
minut. Na tej podstawie można
oszacować, że prędkość handlowa
(czyli uwzględniająca postoje) wy-
niesie 22–24 km/h, czyli będzie
porównywalna z nową linią
na Bemowie. Przy aktualnych od-
ległościach między przystankami
większa już nie będzie. Tyle mówi
teoria. O tym, jak przyspieszenie
tramwajów wygląda w praktyce,
przekonamy się do końca roku.

Dominik Gadomski

Na Marymonckiej tramwaje pojadą szybciej
� Dobra wiadomość dla pasażerów linii 6 i 17. Jeszcze w tym roku tramwaje
pokonają Marymoncką szybciej.
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Po dwóch latach widać wyraź-
nie, że każda edycja budżetu par-
tycypacyjnego będzie miała swój
hit w postaci taniego projektu
ekologicznego, zgłoszonego
w wielu dzielnicach i rejonach.
W ubiegłym roku były to „Domki
dla skrzydlatych pasiastych przy-
jaciół”, czyli niewielkie budki dla
pszczół (ale także motyli czy
chrząszczy), których powieszono
w Warszawie aż 1500. Na razie
umieszczone w parkach
i na skwerach ule budzą duże za-
interesowanie spacerowiczów, ale
wkrótce staną się po prostu czę-
ścią warszawskiego krajobrazu,
pamiątką pierwszego głosowania

i – przede wszystkim – elemen-
tem pomagającym zachować
w wielkim i zanieczyszczonym
mieście bioróżnorodność.

W tym roku zanosiło się na po-
wtórkę pod hasłem „łąk kwiet-
nych” i przewidywania okazały się
słuszne. W przyszłym roku nie-
wielkie łąki, mające być domem
dla ciekawych gatunków roślin
i owadów, zostaną urządzone
na skwerze koło Centrum Nauki
Kopernik, Polu Mokotowskim,
a także różnych miejscach Moko-
towa, Ochoty, Pragi Południe,
Woli, Żoliborza, Białołęki, Bie-
lan, Targówka, Wawra, Wilanowa
i Ursynowa. W sumie w trzydzie-

stu dziewięciu lokalizacjach,
z których część wybrana zostanie
przez mieszkańców.

Wszystkie projekty łąk kwiet-
nych zostały złożone przez Macie-
ja Podymę z Fundacji Łąka, zaj-
mującej się promocją ekologii
i zachowaniem bioróżnorodności.
Przepisem na sukces były stosun-
kowo niskie koszty wykonania
łąk, sięgające kilku tysięcy zło-
tych. Osoby oddające głos chętnie
dokładały takie projekty do ko-
szyka, żeby wykorzystać jak naj-
większą część z przyznanej dla ich
rejonu puli pieniędzy. Zwłaszcza,
że łąka kwietna to sprawa całko-
wicie niekontrowersyjna…

Mamy ule, łąki w przyszłym ro-
ku. Co będzie hitem roku 2017?

Dominik Gadomski

Łąki kwietne hitem 2016 roku
� W przyszłym roku w Warszawie powstanie 39 łąk kwietnych. Dokładnie tyle razy
zostały wybrane podobne projekty, złożone w różnych dzielnicach miasta.

To Dzika Historia – miejsce,
gdze podczas wakacji prowadzone
są półkolonie dla najmłodszych,
dla starszych – warsztaty tańca ha-
wajskiego czy joga. A to tylko wy-
cinek możliwości, na dodatek
od września zajęć będzie jeszcze
więcej – balet i hip-hop dla dzieci,
warsztaty aktorskie i fotograficz-
ne, modelarstwo… Jednym sło-
wem – konkurencja dla dzielnico-
wych ośrodków kultury.

– Naszym celem jest połączenie
ciekawego spędzenia czasu z wła-
snym kreatywnym rozwojem,
w trakcie zajęć własnej latorośli-

mówią właścicielki lokalu. – Ofe-
rujemy również możliwość spę-
dzenia czasu w nietypowym wnę-
trzu, atmosferze prawie zamko-
wej.

Oczywiście mają w swojej ofer-
cie kawę, herbatę, wino, świeżą
prasę oraz dostęp wi-fi dla klien-
tów.

Wychodzi więc na to, że
na Płatniczej pojawiła się kawiar-
nia z atrakcjami. A może bardziej
atrakcje z kawiarnią? Tak czy
owak, wydaje nam się, że miejsce
jest warte odwiedzin.

(wt)

Nowe miejsce
kultury na Płatniczej
� Na Płatniczej jest miejsce, gdzie zumba, fitness czy
gotowanie to codzienność – i wcale nie jest nudno.

Przepisem
na sukces były
stosunkowo niskie koszty
wykonania łąk, sięgające
kilku tysięcy złotych.
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Wakacje to trudny okres dla lo-
kalnych mediów. Poważny redak-
tor czeka na tramwaj, który za-
wiezie go do tematów poważnych
i kontrowersyjnych, a w zamian
pisze „Migawkę z okolicy” godną
najlepszego sezonu ogórkowego.

Przykład? Na takie oto pytanie
natknąłem się na przystanku
przy Bogusławskiego. Odpowiedź
brzmi: tak. Pod warunkiem, że je-
steś płci przeciwnej, masz po-
nad 18 lat i czytasz tustolica.pl.

Dominik Gadomski

Migawka z okolicy

Miłość po wawrzyszewsku
� Sztuka ulicy przyjmuje czasem rozbrajające oblicze.

Coraz mniej osób pamięta, że
przed 2006 rokiem była to ulica
Wincentego Pstrowskiego. Bohater
czasów socjalizmu realnego był
przodownikiem pracy i jako zasłu-
żonej postaci („Chcesz mieć po-
grzeb boski – haruj jak Wincenty
Pstrowski”) przypadł mu zaszczyt
patronowania ulicy biegnącej
przy ogrodzeniu huty – jednej z naj-
większych fabryk powojennej War-
szawy. Przy Pstrowskiego znajdowa-
ła się także zburzona kilka lat temu
dawna szkoła przyzakładowa i li-
ceum, straż pożarna a także siedzi-
ba działu kontroli biletów Zarządu
Transportu Miejskiego – zdarzyło
mi się tu kiedyś przyjechać uiścić
opłatę za brak biletu w tramwaju…

Ulica Pstrowskiego w 1993 roku
miała zostać przemianowana
na Popiełuszki – zamordowany
ksiądz był bowiem związany z hutą.
Wydrukowano nawet plany miasta
z naniesioną nową nazwą. Osta-

tecznie na Młocinach pozostał
Pstrowski, a księdzu Popiełuszce
musiała miejsca ustąpić przedwo-
jenna ulica Stołeczna na Żolibo-
rzu, o zachowanie nazwy której to-
czyły się wielotygodniowe boje.

W 2006 roku zmieniono nazwę
Wincentego Pstrowskiego na

Zgrupowania AK „Kampinos”.
Drogowcy wymienili tablice z na-
zwami ulic oraz adresowe. Ale
nie wszystkie – do dziś zachowała
się jedna ze starą nazwą. To chyba
jedyne na tej ulicy warte zobacze-
nia miejsce.

Przemysław Burkiewicz

Migawka z okolicy

Co ciekawego znajdziemy
na Zgrupowania AK „Kampinos”?
� Choć na ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” teoretycznie nie ma nic ciekawego,
warto się tu przejść…



DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Zamienię 1 lub 2 kawalerki komunalne 25
i 26 m2 na min. 3-pokojowe, tel. 501-876-686.
Rozważę każdą propozycję

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.
601-86-79, 80 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, odświeżanie i dogłębne czyszczenie
dywanów, usuwanie roztocza oraz pranie firan,
tapicerek samochodowych tel. 506-716-954
·Remonty, malowanie, prace przydomowe. Tel.
604-425-104
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD
·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
·A Remonty. Kompleksowo i profesjonalnie!
514-062-446
·AA Kompleksowe remonty gwarancja
792-520-035

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134
·Zlecę wybudowanie budynku w Łomiankach
(stan surowy). Więcej informacji pod nr tel.
23 661-33-86

FINANSE
·A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do 20.000 zł.
Tel. 507 – 923-356
·Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
507-923-356
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
507-923- 356
·Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł.
Tel. 507 – 923-356
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 507-923-356
·Atrakcyjna pożyczka minimum formalności. Tel.
507-923- 356

·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·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
·Do 25.000 zł na dowolny cel Tel. 668-681-933
·Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! Tel.
668-681-933
·EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł!
Tel. 668-681- 933
·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ Tel.
668-681-933
·Gotówka nawet do 25.000 zł! Tel. 668-681-933
·Pożyczki na dowolny cel – 501-152-403

TURYSTYKA
·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. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·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
·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
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00
·Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Łomiankach, tel. 608-455-492
·Zatrudnię Kucharza. Warszawa Bielany.
530-867-783
·Zatrudnię osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności do pracy na stanowisko
dozorcy. Miejsce pracy Łomianki. Tel.
23 661-33-86
·Zatrudnię pracowników budowlanych do pracy
na budowie w Łomiankach. Tel. 23 661-33-86

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

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

RÓŻNE
·Drewno opałowe: grab, dąb, brzoza
602-713-190
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418

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

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re zdo by ły już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.

Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy

to oso by czyn ne za wo do wo. Wy -
kształ ce nie śred nie jest dla nich
czę sto wa run kiem uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy i wy -
ższej pen sji.

Cza sa mi zda rza się, że przy cho -
dzą do nas ta kże słu cha cze, któ -
rzy de cy du ją się na zmia nę szko ły
jesz cze w trak cie trwa nia se me -
stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li ceum,
nie po no sząc kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy ko rzy -
sta ją z mo żli wo ści zda wa nia eg za mi -
nu ma tu ral ne go przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej.

Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu ją -
cy do ma tu ry w 2016 ro ku.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych, ul. Od ro wą ża 15, War sza wa.
www.ascho ols.pl, 22 110–00–99

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli.
Naukę w AS Liceum mogą łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.
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Od po cząt ku lip ca sys tem Ve tu -
ri lo zo stał roz bu do wa ny o ty po wo
wa ka cyj ną ofer tę: dzie sięć tan de -
mów. Mo żna z nich ko rzy stać
na do kład nie ta kich sa mych za sa -
dach, jak z in nych ro we rów pu -
blicz nych, ale naj pierw trze ba zlo -
ka li zo wać je dzię ki stro nie ve tu ri -
lo.waw.pl.

Zgod nie z prze wi dy wa nia mi
tan de my są wy po ży cza ne naj czę -
ściej w week en dy, ale ich po pu lar -
ność za ska ku je.

– W 30 dni od no to wa li śmy po -
nad 1900 wy po ży czeń, co ozna -
cza, że ka żdy z dzie się ciu ro we -
rów był wy po ży cza ny śred nio 6–7

ra zy dzien nie – pi sze peł no moc -
nik ro we ro wy pre zy dent War sza -
wy Łu kasz Pu chal ski. – Re kord
padł 4 sierp nia, kie dy mie li śmy 98
wy po ży czeń.

Za rząd Trans por tu Miej skie go
roz wa ża po zo sta wie nie tan de -
mów na sta łe, zwłasz cza że nie
peł nią funk cji je dy nie roz ryw ko -
wej. Ro we ry te go ty pu mo gą być
wy ko rzy sty wa ne do prze wo że nia
m.in. nie wi do mych i osób star -
szych, bo ro we rzy sta sie dzą cy
z ty łu nie mu si wi dzieć dro gi ani
mieć sil nych nóg, że by mieć przy -
jem ność z jaz dy.

Do mi nik Ga dom ski

Tandemy Veturilo robią furorę
� Publiczne tandemy spodobały się warszawiakom.
ZTM rozważa zostawienie ich na ulicach po wakacjach.

Do kra dzie ży do szło 2 czerw ca
ubie głe go ro ku. Na na gra niu wi dać
dwóch mę żczyzn, któ rzy oko ło 16.25
wy cho dzą z klat ki bu dyn ku. Do tych -

cza so we po szu ki wa nia nie przy nio sły
re zul ta tu, dla te go po li cja pro si o po -
moc wszyst kich, któ rzy roz po zna ją
mę żczyzn ze zdjęć. Na wszel kie in -

for ma cje po li cjan ci cze ka ją przez ca -
łą do bę przy ul. Ry dy gie ra 3a. Mo -
żna ta kże zgło sić się do naj bli ższej
jed nost ki po li cji lub prze ka zać in for -
ma cje na nr tel. 22 603–71–16,
22 603–71–55, 510 800 542, na nu -
mer alar mo wy 997 lub 112 bądź
za po śred nic twem pocz ty elek tro -
nicz nej na ad res: krp5war sza -
wa@po li cja.waw.pl.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Oni ukradli rower na Broniewskiego?
� Policja poszukuje mężczyzn, nagranych przez kamery monitoringu przy
Broniewskiego 22A. Mogą mieć coś wspólnego z kradzieżą rowerów w tym bloku.

Im pre za od bę dzie się 5 wrze -
śnia w par ku u zbie gu ulic Teo do -
ra Du ra cza i Gą biń skiej na Sło -
dow cu. Wśród atrak cji bę dą: we -
so łe mia stecz ko, krwio bus z mo -
żli wo ścią od da nia krwi dla po -
trze bu ją cych, wy stę py ta necz ne,
po ka zy spor to we czy dar mo we
ba da nia zdro wot ne. Nie za brak -
nie ta kże atrak cji mu zycz nych.
O go dzi nie 18 ze swo im re per tu -
arem wy stą pi pio sen kar ka Ka sia
Moś, zaś o 19.30 idol na sto la tek
w ro go wych opraw kach – Łu kasz
„Mro zu” Mróz. To bę dzie nie za -
po mnia na za ba wa!

(PB)

Pożegnaj lato z Mrozem
� Niestety, to już końcówka wakacji. Ale zamiast się
smucić, warto wybrać się na zorganizowaną przez
ratusz Bielan imprezę – pożegnania lata. Atrakcji nie
zabraknie. Wystąpi m.in. piosenkarz Mrozu.

Ple ne ro wa emi sja bę dzie pierw -
szą z cy klu „Ki no B”, or ga ni zo wa ne -
go przez urząd dziel ni cy i Bi blio te kę
Pu blicz ną im. Sta szi ca. Film w re ży -
se rii Mar ti na Scor se se opo wia da hi -
sto rię opar tą na fak tach – Jor dan
Bel fort był „zło tym dziec kiem”
świa ta ame ry kań skich fi nan sów.
Szyb ki i osza ła mia ją cy suk ces przy -

niósł mu for tu nę, wła dzę i po czu cie
bez kar no ści, co do pro wa dzi ło póź -
niej do je go upad ku. W ro li głów nej
fe no me nal ny Le onar do Di Ca prio.

Se ans roz po czy na się o 20.00,
wstęp wol ny. Or ga ni za to rzy pro -
szą o za bra nie ko ców bądź cze goś
do sie dze nia.

(red)

DiCaprio na Bielanach
� 29 sierpnia w Parku Herberta zostanie wyświetlony
film „Wilk z Wall Street”.



– Wy traw ność wi na jest cza -
sem trud na do opi sa nia…

– Fak tycz nie, bo jak okre ślić
brak sło dy czy?

– Brak sło dy czy?
– Tak. Wy traw ność w czę sto

jest my lo na z ta ni no wo ścią. Na -
le ży wspo mnieć, że czer wo ne wi -
na wy traw ne, czy li z ni ską za war -
to ścią cu kru (za zwy czaj do 2 g/l),
mo gą mieć ró żne ob li cza.

Od ele ganc kich, przez so czy ste
z po tę żną do zą owo co wo ści, aro -
ma tycz ne i wy ra zi ste, wręcz pi -
kant ne.

– Peł ny wa chlarz mo żli wo ści.
– Otóż to. Cie ka wost ką mo że

być fakt, że wie le win jest na po -
gra ni czu dwóch z czte rech po wy -
ższych ka te go rii, po sia da ją ce ce -
chy obu z nich. Jest to nie co
uprosz czo ny sys tem, ale po moc -

ny w na bie ra niu wpra wy w roz -
ró żnia niu sma ków trun ku.

– I nie zwy kle in spi ru ją cy. Czy
mógł by Pan przy bli żyć ten po -
dział? Ja kie wi na na le żą do po -
szcze gól nych grup?

– Oczy wi ście. Gdy ma my
do czy nie nia z wi nem ele ganc -
kim, to jest ono lek kie i mięk kie,
bez prze ni kli wej ostro ści i moc -
ne go, wy ra zi ste go garb ni ka.

– Przy kład?
– Cho cia żby Pi not No ir z Bur -

gun dii, bądź Blau er Zwe igelt czy
St. Lau rent z Au strii. Ta kie wi na
czę sto, choć nie za wsze, ma ją

nie co bar dziej za zna czo ną kwa -
so wość. Dzię ki niej za war te
w trun ku ta ni ny wy da ją się być
ła god niej sze, mniej wy czu wal ne.

– Czy ko lej ne gru py są ich
prze ci wień stwem, czy je dy nie
nie znacz ne się ró żnią?

– Wy ra zi ste, pi kant ne trun ki,
po an giel sku zwa ne 'sa vo ry' są
prze ci wień stwem de li kat nych,
ele ganc kich.

– Są peł niej sze, bar dziej in -
ten syw ne?

– Bo gat sze, krą głe, o kre mo -
wej kon sy sten cji. Ob ra zu jąc: ta -
kie, któ re mo gli by śmy wy jąć

na ta lerz i po kro ić no żem. Tu
punk tem od nie sie nia mo gą być
na przy kład wło skie Su per to sca -
ny.

– Czym cha rak te ry zu ją się po -
zo sta łe ka te go rie?

– Są nie co trud niej sze do od -
ró żnie nia, gdyż na pierw szy rzut
oka prze ni ka ją się wza jem nie.

– To zna czy?
– W obu z nich mo że my od -

kryć za rów no nu ty owo co we, jak
i pi kant no -wa rzyw ne oraz zio ło -
we.

– Jak za tem je od ró żnić?
– Wi na so czy ste ma znacz nie

wię cej niu an sów owo co wych.
Do brym przy kła dem ob ra zu ją -
cym ten styl jest czer wo ny Ro -
dan, bądź wi na z od mia ny Mer -
lot. Trun ki aro ma tycz ne są nie -
znacz nie bar dziej ru sty kal ne
i zło żo ne. Prze wa ża ją ce w nich
pi kant ne sma ki. Tu wzor cem
mo że być Bor de aux bądź fran cu -
skie Sy rah.

– Brzmi to skom pli ko wa nie.
– Tyl ko na po cząt ku. Im wię cej

sma ków po zna my, tym ła twiej szy
i bar dziej po moc ny oka że się ten
po dział win.

Istnieje wiele win, które początkowo delikatne i soczyste,
w końcówce przechodzą na drugi koniec spektrum smaków, stają się
pikantne i skłaniają się ku warzywno – ziołowym nutom, takim jak
papryka, pomidor, oliwa czy oregano. Brzmi niekonwencjonalnie

i zaskakująco? Zapewniam, że te kompozycje smakowe sprawiają, że
czerwone wino jest idealnym dopełnieniem wspaniałego dania

Jednym z najbardziej znanych win o ziołowo-warzywnych akcentach
z dodatkiem zielonej papryki i czerwonego pieprzu jest klasyczne

Carmenere
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STYLE WINA, CZYLI AROMATYCZNE SPEKTRUM SMAKÓW
� Roz mo wa z Pio trem Kraj czyń skm, pro wa dzą cym Wi niar nię Żo li borz przy ul. Żół kow skich 4.
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