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Zatrudnimy
handlowców do

sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

20 lipca i 4 września na rondzie
Hutników Warszawskich obok sta-
cji metra Wawrzyszew doszło
do dwóch niemal identycznych wy-
padków. Scenariusz był ten sam:

samochód wypadał z jezdni i ude-
rzał w budynek wejściowy na sta-
cję. We wrześniu obyło się bez
ofiar – auto zniszczyło biletomat.
W lipcu doszło niestety do trage-
dii, bo dokładnie w tym samym
miejscu stała kupująca bilet kobie-
ta. Miejscy aktywiści biją na alarm.

– Już w chwili otwarcia nowego
węzła zagrożenie pieszych prze-

chodzących na zielonym świetle
okazało się tak duże, że wymusiło
zatrudnienie tzw. pana stopka,
aby piesi, a wśród nich liczna gru-
pa dzieci z pobliskiej szkoły
nr 223, mogli bezpiecznie korzy-
stać z przysługującej im zielonej
fazy sygnalizacji – pisze Marcin
Jackowski z Zielonego Mazowsza.

Co mówią statystyki?
W ostatnich latach poszerzona

została zarówno ul. Kasprowicza
(drugą jezdnię na odcinku Ocza-
powskiego – Sokratesa otwarto
w 2013 roku), jak i al. Reymonta
(w 2014 roku). Obecny kształt
skrzyżowanie uzyskało na przeło-
mie października i listopada ubie-
głego roku. Według statystyk Ko-
mendy Stołecznej Policji w ciągu
dziesięciu miesięcy, które minęły
od otwarcia nowej jezdni al. Rey-
monta, zginęła tam jedna osoba,
jedna została ranna i doszło do je-
denastu kolizji. W analogicznym
okresie przed rozbudową skrzyżo-
wania, gdy al. Reymonta miała dwa
pasy ruchu, na skrzyżowaniu nie

było żadnych ofiar, zaś liczba kolizji
była znacznie niższa – było ich pięć.

Według danych z 31 lipca
na ulicach Bielan zginęła w tym
roku jedna trzecia wszystkich
ofiar wypadków drogowych
w Warszawie: osiem osób.
Na Woli, drugiej na czarnej liście,
już tylko cztery, we Włochach
– trzy. W porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku
nastąpił wzrost liczby rannych
o 22% i zabitych o… 700%.

– Fakty są takie, że zarówno pie-
si oraz kierowcy są winni zaistnia-
łych zdarzeń. I nie ma co lamento-
wać – pisała po ostatnim artykule
o niebezpiecznym przejściu w al.
Reymonta nasza czytelniczka.

Widząc ośmiokrotny wzrost licz-
by wypadków drogowych na Biela-
nach może niekoniecznie trzeba
lamentować, ale na pewno warto
zastanowić się nad przyczyną. We-
dług statystyk ogólnowarszaw-
skich 89% wypadków drogowych

powodują kierowcy, 9% – piesi.
Najczęstszymi przyczynami wy-
padków, w których dochodzi
do ofiar śmiertelnych są: nieudzie-
lenie pierwszeństwa przejazdu
(25%), niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu (20%) i wjazd
na czerwonym świetle (20%). Naj-
częstszą przyczyną wypadków, nie
tylko śmiertelnych, pozostaje nie-
prawidłowe przejeżdżanie przejść
dla pieszych (23%).

Dominik Gadomski

Co trzeci śmiertelny wypadek jest na Bielanach
� Dwa jednakowe wypadki, ofiara śmiertelna i dalszy ciąg dyskusji o bezpieczeństwie pieszych
na bielańskich ulicach. Co się dzieje koło stacji metra Wawrzyszew?

Najczęstszymi
przyczynami wypadków,
w których dochodzi
do ofiar śmiertelnych są:
nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu
(25%), niedostosowanie
prędkości do warunków
ruchu (20%) i wjazd
na czerwonym
świetle (20%).



Dawniej drewniane słupy były
standardem w całej Warszawie.
Najpierw podtrzymywały kable
elektryczne i telefoniczne.
W 1906 roku rozpoczęła się wiel-

ka elektryfikacja warszawskich
ulic – magistrat uruchomił zasila-
ne prądem latarnie uliczne oraz
tramwaje, które wyparły dotych-
czasowy publiczny transport szy-
nowy napędzany siłą koni.

Z czasem słupy drewniane wy-
wędrowały ze Śródmieścia na Żo-
liborz i Mokotów. Stały między
spółdzielczymi blokami i nowo-
czesnymi willami dopóki znów nie
zostały wygonione dalej. Tym ra-
zem na jeszcze dalsze peryferia,
jak np. Marymont czy Chomi-
czówkę. Domy znikały, ulice zni-
kały – a słupy zostały! Na żolibor-
skiej części Marymontu pozostał

skrawek dawnej ulicy Kołobrze-
skiej – trochę bruku i dwa drew-
niane słupy. Choć nazwa została
przeniesiona na Sadybę a domy
zburzono – słupy zostały.

Tak samo na Chomiczówce.
Oto jeden samotny drewniany
słup stojący na przedłużeniu Bro-
niewskiego. Pamięta, gdy nie było
tu bloków, a parterowe domki
skrywały się w ogrodach i sadach.
Gdy Renesansowa była wąską,
gruntową uliczką, a z Wólczyńską
łączyły ją zapomniane już ulice:
Borówkowa, Złotego Runa,
Chłopska i Wiecowa.

Przemysław Burkiewicz

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 2010 r.
uczestniczył w wypadku drogo-
wym, w wyniku którego doznał zła-
mania nogi i wstrząśnienia mózgu.
Jego sprawa była prowadzo-
na przez jedną z wiodących kance-
larii prawnych. Niestety chciwość
prawników często nie zna umiaru.
Ponad 65% z kwoty zasądzonego
odszkodowania zostało zagarnięte
przez kancelarię. Właśnie dlatego
powstała Fundacja, która nieod-
płatnie prowadzi przedsądowe
spory podopiecznych z ubezpieczy-
cielami.

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 co-
raz częściej kieruje sprawy do sądu
nawet na niewielkie kwoty, by prze-
ciwstawić się nieuczciwym prakty-
kom towarzystw ubezpieczeń.

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. Działania
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 wypadkach drogo-
wych lub w innego typu zdarze-
niach, aby skutecznie dochodzili
swoich roszczeń od towarzystw
ubezpieczeń lub innych podmiotów
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.

Migawka z okolicy

Pamiątka po dawnej Chomiczówce
� Warszawskie przedmieścia były kiedyś pełne drewnianych słupów
podtrzymujących kable. Teraz nawet na dawnych peryferiach są rzadkością. Jeden
z nich znaleźliśmy na Chomiczówce.
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W 2012 roku warta wówczas
ponad 20 mln zł działka z pawilo-
nem została przekazana Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej
w użytkowanie wieczyste. Szkoła
wyższa planowała budowę tam
swojej nowej siedziby, garażu
podziemnego i dojazdu od strony
Duracza.

– Umowa w postaci aktu nota-
rialnego zobowiązała ChAT
do rozpoczęcia inwestycji w ter-
minie czterech lat od dnia zawar-
cia przedmiotowego aktu, tj.

do 27 grudnia 2015 roku i zakoń-
czenia najpóźniej do 27 grud-
nia 2018 roku, przy czym za roz-
poczęcie inwestycji uważa się wy-
budowanie fundamentów – infor-
mował trzy lata temu ówczesny
rzecznik urzędu dzielnicy Bielany
Tadeusz Olechowski.

Choć Akademia otrzymała cen-
ną działkę za darmo, dziś generu-
je ona uczelni straty finansowe
w postaci opłat z tytułu użytkowa-
nia wieczystego. Kończy się wrze-
sień 2015 roku, ale nie zapowiada

się na to, by budowa miała wkrót-
ce ruszyć. Które sformułowanie
jest prawidłowe: siedziba uczelni
przy Broniewskiego ma stanąć
czy też… miała?

– Uczelnia nie ma jeszcze wią-
żącej informacji na temat finan-
sowania budowy, zatem nie mogę
udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi, które stwierdzenie jest prawi-
dłowe: że siedziba ma czy miała
stanąć – odpowiada Bogumiła
Fliszkiewicz, p.o. dyrektora admi-
nistracyjnego Chrześcijańskiej

Akademii Teologicznej. – Mogę
jedynie zapewnić, że kierownic-
two ChAT dokłada wszelkich sta-
rań, aby została wybudowana.

Ponieważ uczelnia nie ma po-
zwolenia na budowę, rozpoczęcie
prac w przewidzianym umową
terminie jest już niemożliwe.

– Nie wiem, jak długo potrwa
procedura powrotu działki
do dyspozycji zarządu dzielnicy,
ale prawdopodobnie stanie się to
w przyszłym roku – mówi wice-
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
– Będziemy chcieli zagospodaro-
wać ten teren.

Działka należąca do ChAT
znajduje się na terenie, dla które-
go opracowywany jest właśnie
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Jest jeszcze
za wcześnie na stwierdzenie, ja-
kiego typu zabudowa będzie prze-
widziana na skrzyżowaniu Bro-
niewskiego i Duracza. Jeśli bę-
dzie to funkcja edukacyjna, po-
wstanie rezerwa pod np. przed-
szkole.

Chrześcijańska Akademia Teo-
logiczna w Warszawie istnieje
od 1954 roku, jest publiczną szko-
łą wyższą kształcącą protestanc-
kich i prawosławnych pedagogów
i teologów. Jej tymczasowa siedzi-
ba mieści się w Centrum Luterań-
skim przy ul. Miodowej.

Dominik Gadomski

Dzielnica odzyska działkę przy Broniewskiego?
� Nieczynny od lat pawilon na rogu Broniewskiego i Duracza miał zostać zburzony pod budowę siedziby jednej
z uczelni. Wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Działka
należąca do ChAT
znajduje się na terenie,
dla którego
opracowywany jest
właśnie miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego. Jest
jeszcze za wcześnie
na stwierdzenie, jakiego
typu zabudowa będzie
przewidziana na skrzyżow
aniu Broniewskiego
i Duracza. Jeśli będzie to
funkcja edukacyjna,
powstanie rezerwa
pod np. przedszkole.
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Prace na Marymonckiej wciąż
trwają. Kolektor ściekowy budo-
wany jest pod ulicą Marymoncką
między Żeromskiego a Trasą Mo-
stu Północnego. Dla kierowców
oznacza to niestety tylko utrud-
nienia – robotnicy zajmują część
jezdni i auta muszą jechać objaz-
dem. W efekcie tworzą się korki.

Jednocześnie tam, gdzie kanala-
rze kończą roboty, odbudowują
jezdnię arterii. Dodatkowo drogo-
wcy wykorzystują okazję i ustawia-
ją wzdłuż Marymonckiej nowe,

energooszczędne latarnie – pierw-
sza partia już została uruchomiona
na wysokości Szpitala Bielańskie-
go. Prace będą trwały do końca ro-
ku i – jak podkreślają urzędnicy
– nie ma mowy o opóźnieniach.
Tak przynajmniej wynika ze spo-
tkania Artura Wołczackiego, wice-
burmistrza Bielan oraz naczelnika
dzielnicowego wydziału infrastruk-
tury Pawła Sondija z przedstawi-
cielami Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji.
– Przedstawiciele zarządu MPWiK

potwierdzili, że termin zakończe-
nia inwestycji nie jest zagrożony,
a wszystkie prace, łącznie z robota-
mi towarzyszącymi, także z odtwo-
rzeniem nawierzchni ul. Mary-
monckiej oraz przebudową skrzy-
żowania Marymonckiej i Zabłociń-
skiej zakończą się do końca tego
roku – informuje Małgorzata Kink,
rzeczniczka bielańskiego urzędu.

Krótko mówiąc, Marymoncka
w terminie zyska wygląd głównej
ulicy dzielnicy europejskiej stolicy.

Przemysław Burkiewicz

Marymoncką skończą w terminie
� Prace na ulicy Marymonckiej trwają w najlepsze. Kanalarze budują kolektor
ściekowy. Budowa daje się we znaki kierowcom, którzy utykają w korkach
na objazdach – by móc realizować inwestycję trzeba było zamknąć część jezdni.
Urzędnicy zapewniają, że budowa nie będzie miała opóźnień.

32-letni mężczyzna przyszedł
na strzelnicę, wypożyczył broń, a na-
stępnie przyłożył ją sobie do głowy
i strzelił. Zmarł na miejscu.

Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzi prokuratura – mówi komisarz

Elwira Kozłowska, rzeczniczka
policji na Bielanach.

Nie wiadomo, dlaczego 32-la-
tek targnął się na swoje życie.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Samobójstwo na strzelnicy
� W sobotę 12 września na strzelnicy
przy Marymonckiej doszło do tragedii.
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Mieszkańcy zachodniej części
Bielan od kilku lat walczą z tutej-
szą kompostownią. Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania
z całej Warszawy zwozi odpady,
które składuje na placu przy ulicy
Kampinoskiej. W efekcie smród
spowija całą okolicę. – Dzieci
chorują i mają alergie. Wstyd ko-
gokolwiek zaprosić do domu, taki
w okolicy panuje odór – krzyczeli

protestujący, którzy zebrali się
na rondzie u zbiegu Wólczyńskiej
i Arkuszowej. Gdy Arkuszową je-
chały śmieciarki, przechodzili
z transparentami przez przejścia
dla pieszych.

Jak mówią, MPO przetwarza te
odpady bezprawnie, ponieważ nie
ma stosownych pozwoleń.
Do protestujących nie przyjechał
nikt z MPO ani z władz miasta,

które popierają działalność miej-
skiej spółki. Przyjechali jedynie
radni Bielan i miasta oraz wice-
burmistrzowie dzielnicy Grzegorz
Pietruczuk i Włodzimierz Piąt-
kowski. Obaj zgadzają się z postu-
latami mieszkańców.

Póki co jednak śmierdzący pat
trwa i nie wiadomo, kiedy gehen-
na mieszkańców się zakończy.

(PB)

Migawka z okolicy

Kolejny protest przeciwko smrodowi
�Mieszkańcy mają dość cuchnących wyziewów z kompostowni MPO w Radiowie.
Zorganizowali więc protest, blokując przejazd śmieciarek. Niestety, końca konfliktu nie widać.



Wygląda jak scenariusz filmo-
wy? Tymczasem wydarzyło się to
naprawdę przy Wólczyńskiej. Wła-
ściciele domu byli mocno zasko-
czeni faktem, że w oknie – nie
w drzwiach! – stanął Grzegorz O.,
wcześniej wybijając szybę. Co wię-
cej, mężczyzna był bardzo zdener-
wowany – tłumaczył, że jest ściga-
ny i w panice szukał schronienia.

Wezwana na miejsce policja
postawiła trzydziestolatkowi za-
rzut zniszczenia mienia, bo
oprócz wybitej szyby podczas
swojej eskapady Grzegorz O. zde-

wastował podokienną skrzynię
na poduszki. Straty wyceniono
na 2 tys. złotych.

Przed kim – lub przed czym
– uciekał w takiej panice, ustalają
policjanci. Tak czy owak musiało
to być coś naprawdę przerażają-
cego, albo… Policjanci biorą
pod uwagę ewentualność, że nie-
bezpieczeństwo istniało tylko
w jego głowie, a panika była wy-
mówką, bo gospodarze niespo-
dziewanie byli w domu.

TW Fulik
na podstawie informacji policji
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Uciekinier z Wólczyńskiej
� Wyobraźmy sobie sytuację: siedzimy w domu, aż tu
niespodziewanie przez okno wpada nam
trzydziestoletni mężczyzna…

O smrodzie unoszącym się
nad kanałkiem przepływającym
przez Chomiczówkę pisaliśmy
pod koniec sierpnia. Strumień
śmierdzi szambem. Pierwotnie
mieszkańcy uważali, że może to
wynikać z awarii kanalizacji. Jed-
nak rzeczniczka prasowa Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Marzena
Wojewódzka stanowczo zaprze-
czyła tej tezie. Dlatego w ratuszu
Bielan odbyło się poświęcone tej
sprawie posiedzenie komisji bu-
dżetowej, planowania przestrzen-
nego i ekologii. Wzięli w nim
udział wiceburmistrzowie Grze-
gorz Pietruczuk i Włodzimierz
Piątkowski, naczelniczka wydziału
ochrony środowiska Mirosława
Włodek, kierownik oddziału wo-
jewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Stanisław
Wojciechowski, prezes Spółdziel-

ni Budowlano-Mieszkaniowej
„Chomiczówka” Edward Młynar-

czyk, radni dzielnicowi oraz
mieszkańcy.

Dlaczego śmierdzi?
Jeden z mieszkańców zwrócił

uwagę, że strumień zmienia się
przez całe dziesięciolecia. Spływa-
ją do niego wody odwadniające
lotnisko „Babice”. Radna Iwona
Walentynowicz zwróciła uwagę
na problem wylewania nieczystości
z szambiarek MPO do kanału

znajdującego się za wysypiskiem
śmieci. Kierownik Wojciechowski
podkreślił, że do potoku spływa
woda deszczowa z warszawskich
ulic, która niesie z sobą brud,
śmieci, niedopałki papierosów,
a także benzynę i oleje, które ska-
pują z podwozi samochodów
na asfalt. Naczelniczka Mirosława
Włodek podkreśliła, że do potoku
nie ma odprowadzenia żadna nie-
legalna kanalizacja, nie ma rur,
które mogłyby nieczystości wyrzu-
cać z działek. – Najprawdopodob-
niej zrzuty szamba następują z wo-
zów asenizacyjnych w nocy – mówi
Grzegorz Pietruczuk, wicebur-
mistrz Bielan. Władze Bielan będą
kontaktować się w tej sprawie
z władzami sąsiedniego Bemowa,
przez który przepływa strumień.
Niewykluczone, że źródło smrodu
znajduje się właśnie tam.

Przemysław Burkiewicz

Szambiarki zrzucają ścieki na Bemowie?

Kto truje Potok Bielański?
� Mieszkańcy Chomiczówki mają dość smrodu przepływającego przez ich osiedle
strumienia. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w bielańskim ratuszu. Naprzeciwko
siebie usiedli urzędnicy, radni i wodociągowcy. Okazuje się, że znalezienie winowajcy
wcale nie jest takie proste.

Najprawdopodobniej
zrzuty szamba następują
z wozów asenizacyjnych
w nocy – mówi Grzegorz
Pietruczuk, wiceburmistrz
Bielan.
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Otwarty na początku lat
80-tych most Grota-Roweckiego
jest najważniejszym mostem War-
szawy, którym przebiega północ-
na obwodnica miasta (S8). Teraz
jest także mostem najszerszym.
Po przebudowie znajdują się

na nim cztery jezdnie: dwie lokal-
ne po trzy pasy ruchu i dwie tran-
zytowe, po dwa pasy ruchu.

W swoim nowym wcieleniu most
Grota-Roweckiego ma aż 46 me-
trów szerokości. Poza czterema jezd-
niami znalazły się na nim także

2-metrowy chodnik po południowej
stronie oraz 2,5-metrowa droga ro-
werowa po stronie północnej. Wcze-
śniej przeprawa była całkowicie nie-
dostępna dla rowerzystów.

Po otwarciu zmodernizowane-
go mostu i odcinka trasy budowę
północnej obwodnicy Warszawy
można uznać za zakończoną. Ob-
wodnica południowa wciąż jest
w budowie, na wschodniej prace
jeszcze się nie rozpoczęły.

Dominik Gadomski

Obwodnica gotowa
� Most Grota-Roweckiego i Trasa Armii Krajowej zostały
otwarte. Budowa północnej obwodnicy Warszawy
została zakończona.

Zator zaczyna się już na Po-
wstańców Śląskich koło Carrefo-
ura. Stoją wszystkie pasy, auta jadą
bardzo powoli. Nie lepiej ma ko-
munikacja miejska, ponieważ nie
ma tu buspasa. Korki sięgają aż
do Broniewskiego, a czasem nawet
do Żeromskiego. Ich genezą jest…
remont Trasy AK. – Gdy drogowcy
remontowali al. Armii Krajowej, to

ciągle coś zmieniali w organizacji
ruchu. A to wyłączyli coś z ruchu,
a to wprowadzili objazdy, a to za-
mknęli jakieś ulice dojazdowe
– mówi nasz czytelnik Stanisław Pę-
czak, taksówkarz z Chomiczówki.
Wtedy kierowcy wybrali inną drogę
– żeby przejechać na drugą stronę
rzeki, decydowali się na most Pół-
nocny. – Więc jechali Reymonta.

Stali w tych korkach, ale jakoś ruch
przesuwał się do przodu. Trasa
otwarta, a ci zamiast jechać do mo-
stu Grota, pchają się przez Bielany
– mówi pan Stanisław.

Przypominamy, że od dziś al.
Armii Krajowej, most Grota
i Trasa Toruńska mają otwarte
wszystkie jezdnie i pasy.

Przemysław Burkiewicz

Trasa AK otwarta, Reymonta stoi
� Kierowcy jadący al. Reymonta w stronę Wisły stoją w korkach po horyzont. – To
przez kierowców, którzy tym razem nie uwierzyli w otwarcie Trasy AK. W ich umysłach
ekspresówka wciąż jest przebudowywana i pchają się przez Bielany do mostu
Północnego – mówi Stanisław Pęczak, taksówkarz z postoju na Chomiczówce.



To głównie chwyt psycholo-
giczny, mający pokazać pacjen-
towi, jak jego ciało uwalnia się
od choroby. Guillermo Tavares,
absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central
College, Inc. W Trynidadzie nie
zajmuje się takimi sztuczkami.
Potrafi za to zlokalizować źródło
choroby i przez działania ener-
getyczne sprawić, by organizm
zaczął pracować lepiej. Pochodzi
z rodziny o wielopokoleniowych
tradycjach, gdzie sztuka uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie.

Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-

ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,
bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Targówku od 24 wrze-
śnia do 7 października, ale może
także przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codziennie
w godz. 9.00–19.00 pod numera-
mi telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.
W weekendy czynne są tylko te-
lefony komórkowe.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Nie raz widzieliśmy filmy, na których filipińscy
uzdrowiciele przykładają ręce do ciała pacjenta, by
po chwili wyciągnąć z nich fragment okrwawionej tkanki.
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Kiedy tylko robi się ciemno
a ruch na drogach staje się mniej-
szy, wielu kierowców myli ulice
Warszawy z torem wyścigowym.
Zwłaszcza, gdy jezdnia nie ma za-
krętów, jak choćby Żeromskiego,
Kasprowicza albo – po ostatniej
rozbudowie – aleja Reymonta.
Nic więc dziwnego, że piesi czują
się osaczeni przez piratów, nie-
pewni nawet na przejściach z sy-
gnalizacją świetlną, a co dopiero
na zebrach, gdzie świateł nie ma.

Na Bielanach powstaje coraz
więcej nowych osiedli, a z nich
na drogi wyjeżdża coraz więcej sa-
mochodów. Nic więc dziwnego, że
każda troska o bezpieczeństwo pie-
szych jest pożądana i warta doce-
nienia. Elektrycy z Zarządu Dróg
Miejskich przeprowadzają właśnie
kosmetyczne, ale jednak bardzo wa-
żne zmiany. Przy przejściach dla
pieszych instalują latarnie rzucające
jasne, białe światło. Są to pojedyn-
cze lampy o tej barwie, by na tle in-

nych – żółtych – podkreślić, że znaj-
duje się tu przejście. Nowe oprawy
zawisły nad przejściami przy ulicach
Conrada, Sokratesa i Żeromskiego.
Gdzie jeszcze urzędnicy powinni
poprawić oświetlenie zebr? W któ-
rych miejscach na Bielanach piesi
czują się szczególnie niepewnie?
Czekamy na e-maile, listy i telefony.
Uwagi i sugestie przekażemy Za-
rządowi Dróg Miejskich oraz urzę-
dowi dzielnicy Bielany.

Przemysław Burkiewicz

Wreszcie widno na przejściach dla pieszych
� Na Bielanach przeprowadzono akcję doświetlania przejść dla pieszych.
Nad zebrami lśnią teraz lampy o białym świetle.

Drogowcy doświetlają przejścia dla pieszych na Bielanach. Specjalne oprawy w odróżnieniu
od standardowych, świecących na żółto, rzucają białe światło. Na zdjęciu latarnia

na Żeromskiego przy Płatniczej

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Zna ki dro go we nie są skom pli -
ko wa ne i nie trze ba mieć pra wa

jaz dy, że by ro zu mieć ta kie sym -
bo le jak „dro ga ro we ro wa”,
„chod nik” czy „stre fa za miesz ka -
nia”. Nie ste ty nie za wsze pa trzy -
my na zna ki i kie ru je my się czymś
zu peł nie in nym. Dla wie lu pie -

szych, ro we rzy stów i kie row ców
o pierw szeń stwie de cy du je… na -
wierzch nia pod sto pa mi al bo ko -
ła mi. Nie ma w tym nic dziw ne go,
bo od ru cho wo ko ja rzy my be to no -
we pły ty lub kost kę z chod ni kiem,
zaś as falt – z jezd nią. As fal to wy
chod nik z do pusz czo nym ru chem
ro we rów ge ne ru je kon flik ty mię -
dzy pie szy mi a ro we rzy sta mi.
Pierw si czu ją się nie pew nie, dru -
dzy przyj mu ją, że ma ją pierw -
szeń stwo.

O za ję cie się dziw nym ukła dem
dróg ro we ro wych i chod ni ków
na ro gu Wól czyń skiej i Wo lu me -
nu po pro sił czy tel nik, któ ry idąc
na przy sta nek tram wa jo wy zo stał
po trą co ny przez ro we rzy stę.
Do sy tu acji ta kich do cho dzi za -
rów no po pół noc nej stro nie Wól -
czyń skiej, gdzie ist nie je as fal to wy

chod nik z do pusz czo nym ru chem
ro we rów, jak i na sa mym przy -
stan ku, na któ rym ro we rzy ści za -
po mi na ją o za ka zie jaz dy.

– Sy tu acja jest o ty le skom pli -
ko wa na, że dział ki w re jo nie przy -
stan ku tram wa jo we go są w du żej
mie rze pry wat ne, nie ma my więc
mo żli wo ści po sze rze nia chod ni ka
lub bu do wy wy dzie lo ne go cią gu
ro we ro we go – mó wi Mi ko łaj
Pień kos z biu ra peł no moc ni ka
pre zy dent War sza wy d/s ro we rów.
– Je śli cho dzi o Wól czyń ską, to
chce my re ali zo wać in fra struk tu rę
ro we ro wą na tej uli cy w ra mach
Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry -
to rial nych. Je śli otrzy ma my do fi -
nan so wa nie ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej, bę dzie my bu do wać tę
tra sę w la tach 2018–2020.

Do mi nik Ga dom ski

Od czytelników

Przystanek Aspekt – coś tu nie gra
� Przy przystanku tramwajowym Aspekt notorycznie dochodzi do konfliktów pieszych
z rowerzystami.

O zajęcie się
dziwnym układem dróg
rowerowych i chodników
na rogu Wólczyńskiej
i Wolumenu poprosił
czytelnik, który idąc
na przystanek
tramwajowy został
potrącony przez
rowerzystę.

Nie ste ty nie za wsze pa trzy my na zna ki i kie ru je my się czymś zu peł nie in nym



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam pilnie M3 w centrum Pułtuska, 65mkw,
I piętro, 512-257-282

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Zamienię 1 lub 2 kawalerki komunalne 25 m2

i 26 m2 (Bielany) na 1 większe mieszkanie min.
3 pokoje na Bielanach lub Żoliborzu (może być
zadłużone lub do remontu). Rozważę każdą
propozycję. tel. 501-876-686

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

NAUKA
·Angielski 602-497-977
·Studenka PW udzieli korepetycji – chemia
i matematyka 691-400-939

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·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

·Pranie, odświeżanie i dogłębne czyszczenie
dywanów, usuwanie roztocza oraz pranie firan,
tapicerek samochodowych tel. 506-716-954
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie drzew
krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty. Kompleksowo i profesjonalnie!
514-062-446
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·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

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
507-923- 356
·Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! Tel. 668-
681- 933
·Gotówka na dowolny cel zadzwoń Tel.
668-681-933
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników do ochrony
obiektów (budowy, osiedla, parkingi) na terenie
Warszawy i okolic. System: 24/48. Wymagana
niekaralność. Kontakt: 508-292-840
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601 w godz.
14-18
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Firma Ochrony poszukuje: > agentów ochrony
> Bielany/ osiedle mieszkaniowe > 24/48. TEL.
603-150-674
·Poszukuję osoby do sprzątania domu prywatnego
i biura na Bielanach w Warszawie, przy tej samej
ulicy. Praca codziennie po 4h, praca na umowę
zlecenie. Kontakt: 795 – 115-744
·Zatrudnię dostawcę do pizzerii W-wa Bielany
22 22-5-9999
·Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Łomiankach, tel. 608-455-492

RÓŻNE
·Drewno opałowe: grab, dąb, brzoza 602-713-190
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI, RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI, DOKUMENTY, ZDJĘCIA KUPIĘ
504-017-418
·SPRZEDAM Radio antyk z lat 60-tych firmy
Sonnenberg KONSUL z zegarem. Fale UKF czynne.
Tel. 22 811-38-14

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, inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
www.echodrobne.pl
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Zatrudnimy 
handlowców do

sprzedaży powierzchni
reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-417
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto
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W tym ro ku ro dzin ny fe styn
od bę dzie się 4 paź dzier ni ka. Tra -
dy cyj nie już na pla cu przy ko ście -
le po ka me dul skim przy ul. De -
waj tis 3 sta ną pik ni ko we kra my
i sto iska z rę ko dzie łem. Do te go
mnó stwo atrak cji dla dzie ci i do -
ro słych – spor to we i edu ka cyj ne,
przy rod ni cze i roz ryw ko we.
Od po cząt ku im pre zy, od
godz. 10.00, kur so wać bę dzie
kon na brycz ka mię dzy Do brym
Miej scem a Ma ry monc ką,
o godz. 11.00 – msza świę ta,
a po niej, do 16.00, dal szy ciąg
pik ni ku. Wy stą pi m.in. or kie stra
dę ta z Joń ca i Gru pa Mo Car ta,
bę dzie też mo żli wość za po zna nia
się z so wa mi, koń mi i ku cy ka mi
– a wszyst ko to w „pro eko lo gicz -

nym so sie”, bo prze cież Bie da czy -
na z Asy żu jest pa tro nem eko lo -
gów.

A sko ro już o tym mo wa – nie
wy bie raj my się na pik nik sa mo -
cho dem. A przy naj mniej nie wje -
żdżaj my nim do La su Bie lań skie -

go. Prze cież mo żna sko rzy stać
choć by z brycz ki…

Dzień św. Fran cisz ka i La su
Bie lań skie go, 4 paź dzier ni ka,
godz. 10.00–16.00.

Do bre Miej sce, ul. De waj tis 3.
(red)

Dzień Lasu Bielańskiego:
jarmark, kucyki i kabaret
� Już po raz czwarty Dobre Miejsce zaprasza na Dzień Świętego Franciszka.

Gdzie na Bie la nach po trzeb ny
jest no wy przy sta nek? Za rząd
Trans por tu Miej skie go uznał, że

na Con ra da, w po ło wie dłu go ści
mię dzy pę tlą Cho mi czów ka a skrzy -
żo wa niem z al. Rey mon ta, któ re

dzie li 600 me trów. Pra ce nad pro -
jek tem or ga ni za cji ru chu są jesz cze
na wcze snym eta pie i nie wia do mo,
kie dy do kład nie przy sta nek – a wła -
ści wie pa ra przy stan ków, bo bę dą
oczy wi ście po obu stro nach uli cy
– zo sta nie uru cho mio ny.

Wstęp ny plan za kła da, że przy -
stan ki po wsta ną w bez po śred nim
są siedz twie ko ścio ła, pa wi lo nu
han dlo we go oraz ze spo łu gim na -
zjum, szko ły pod sta wo wej i Cen -
trum Re kre acyj no -Spor to we go,
bez po śred nio na jezd ni (nie bę -
dzie bu do wy za tok). O bu do wę
w tym miej scu przy stan ku ape lo -
wa li już czte ry la ta te mu za rów no
ro dzi ce uczniów do je żdża ją cych
do gim na zjum, jak i star sze oso by
od wie dza ją ce w nie dzie lę ko ściół.

Na no wym przy stan ku bę dą za -
trzy my wać się li nie 114, 167, 180
i praw do po dob nie ta kże 409.

Do mi nik Ga dom ski

Następny przystanek: Conrada-Kościół
� W przyszłym roku na Chomiczówce wreszcie powstanie oczekiwany przystanek
autobusowy.

Na no wym przy stan ku bę dą za trzy my wać się li nie 114, 167, 180
i praw do po dob nie ta kże 409



– Nie jed no krot nie zda rza się,
że w opi sach wi no pach nie cze -
ko la dą, mo żna w nim wy czuć nu -
ty koń skie go sio dła bądź ty to -
niu…

– Fak tycz nie aro mat czę sto za -
wie ra ak cen ty naj roz ma iszych,
eg zo tycz nych owo ców, a ta kże
in ne, zu peł nie od bie ga ją ce
od „ty po wych”.

– To jed nak nie ozna cza, że
wi no na eta pie pro duk cji mia ło

stycz ność z któ rąś z tych rze czy?
– Ab so lut nie nie.
– Skąd się bio rą? Czy żby pro -

du cen ci che micz nie mo dy fi ko -
wa li za pach?

– Ską dże zno wu. Na koń co wy
kształt bu kie tu wi na wły wa ją
przede wszyst kim sub stan cje za -
pa cho we po cząw szy od doj rze -
wa ja nia owo cu, póź niej szej fer -
men ta cji i doj rze wa nia go to we go
trun ku. Na po czą tek mu szę

wspo mnieć, że nie za le żnie od te -
go, czym pach nie wi no, wszyst kie
te niu an se mo żna za wrzeć
w trzech gru pach: nu ty owo co -
we, kwia to we i zio ło we/przy pra -
wo we/zie mi ste.

– Czy ma ją one ró żne po cho -
dze nie?

– Przy kła do wo bu ta nian ge ra -
ny lu, aro mat zna ny wszyst kim
sma ko szom wi śni – ta sa ma sub -
stan cja za war ta jest w nie któ rych

od mia nach wi no gron.
– Ta kich przy kła dów za pew ne

jest wie le…
– Ze wzglę du na mno gość

związ ków che micz nych mo że my
wy ró żnić kil ka form po wsta wa -
nia nie ty po wych win nych ak cen -
tów. Zacz nij my od owo co wych
i kwia to wych: więk szość z nich
ma swój po czą tek w es trach. Za -
pew nia ją one bu du lec owo co -
wych sma ków.

– Gdzie je znaj dzie my?
– W wi nach z od mia ny char -

don nay – od kry je my w nich niu -
an se jabł ka, czy gre na che pach -
ną ce ma li ną.

– Zda rzy ło się, że de gu sto wa -
ne prze ze mnie wi no pach nia ło
pa pry ką.

– Praw do po dob nie był to ca -
ber net franc. Wa rzyw ne za pa chy
wy stę pu ją w wi nach dzię ki pi ra -
zy nom.

– Mój ulu bio ny szczep wi no -
gron to ge wurz tra mi ner. Czy
w nim też od kry je my sub stan cje
od po wie dzial ne za nie ty po we za -
pa chy?

– Oczy wi ście. W wi nach z tej
od mia ny czę stym ak cen tem są
nu ty li czi. Za ich po wsta nie od -
po wia da ją ter pe ny.

– Cóż to ta kie go?
– Jed ne z naj bar dziej roz po -

wszech nio nych związ ków na tu -
ral nych. Za pach cy tru sów, cy na -
mo nu i wie lu in nych przy praw
two rzy kil ka na ście ter pe nów. Są
one od po wie dzial ne też za aro -
mat ró ży, la wen dy i eu ka lip tu sa,
a ta kże goź dzi ków, any żu, czy
wspo mnia ne go już li czi.

– Fa scy nu ją ce.
– Związ ków od po wie dzial nych

za aro ma ty w wi nie jest tak du -
żo, że nie spo sób ich wszyst kich
omó wić.

NOS WINA, CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ AROMATY?
� 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.

Pirazyny oprócz generowania zielono-warzywnych aromatów są
również jednym z podstawowych związków aromatycznych

występujących w kawie i czekoladzie

Wina zawierają również związki lotne. W dużych dawkach pachną jak
aceton, w małych – dodać trunkowy złożoności i są pożądaną cechą

wielu znakomitych win. Np. Niuanse balsamiczne możemy odkryć
chociażby w Amarone i Chianti
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