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Inwestor przymierzał się do po-
stawienia sklepu przy Farysa
od października 2012 roku.
W grudniu ubiegłego roku zaczął
już nawet starania o powiększenie
pierwotnie zaplanowanej po-
wierzchni. Wedle nowych planów
ma to być największy supermarket
sieci w całej Europie: swego ro-

dzaju sklep wzorcowy o po-
wierzchni przekraczającej 2,5 ty-
siąca m2. Obok planowany jest
parking na około 150 samocho-
dów, drogi dojazdowe dla TIR-ów
oraz oczywiście stanowiska do ich
rozładunku. Okoliczni mieszkańcy
dowodzą, że na tak duży sklep nie
ma tu odpowiednich warunków.

Market ma być wciśnięty między
park Młociński a osiedle willo-
wych domków, parking zaplano-
wany został bezpośrednio w osie-
dlu, a śmietniki i stacja transfor-
matorowa stanąć mają w bezpo-
średnim sąsiedztwie mieszkań.
Konsultacje z mieszkańcami pole-

gające na udostępnieniu planów
przeprowadzono w okresie świą-

„Nie” dla Lidla na Młocinach?
� Mieszkańcy osiedla Młociny protestują przeciw budowie supermarketu Lidl
w rejonie ulic Farysa, Metafory i Pułkowej. Wskazują na liczne nieprawidłowości
w decyzji o warunkach zabudowy.

dokończenie na stronie 2

Mieszkańcy
zebrali ponad sto
podpisów pod protestem
do władz dzielnicy.
Uważają, że budowa
supermarketu narusza ich
interesy prawne
i majątkowe – spadnie
wartość działek,
a warunki życia ulegną
drastycznemu
pogorszeniu.

Średnia powierzchnia sklepu Lidl to obecnie ok. 1000 m2

źródło:lidl.pl



Otwarta pod koniec 2014 roku
rozbudowana do dwóch jezdni al.
Reymonta z dnia na dzień stała
się jedną z najniebezpieczniej-
szych ulic na Bielanach (w grud-
niu doszło do trzech wypadków
w ciągu tygodnia). Rondo Hutni-
ków Warszawskich, na którym al.
Reymonta krzyżuje się z Kaspro-
wicza i przechodzi w Lindego, to
już „czarny punkt” na mapie mia-

sta. Po pierwszym śmiertelnym
wypadku mieszkańcy Starych Bie-
lan i Wawrzyszewa z dnia
na dzień zaczęli domagać się in-
stalacji sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ze Schroegera
lub Andersena. Dziś przejścia
przy tych ulicach są bardzo do-
brze oznakowane (w opinii miej-
skiego inżyniera ruchu Janusza
Galasa nawet przeznakowane),
ale to niewiele zmienia. Na możli-
wość bezpiecznego przejścia mo-
żna czekać w nieskończoność.

– Ulica została wybudowana
przez samorząd Bielan, a my
przejęliśmy ją tuż przed śmiertel-
nym wypadkiem – mówi Michał
Trzciński, wicedyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami
skrzyżowanie z Andersena nie
kwalifikuje się z automatu do in-
stalacji świateł, ale jesteśmy zde-
cydowani, żeby je zamontować.
Czekamy na przyznanie środków
finansowych.

Na ostatniej sesji radni dzielni-
cy jednomyślnie (przy 20 obec-
nych) opowiedzieli się za zamon-
towaniem świateł zarówno
na skrzyżowaniu z Andersena, jak
i Schroegera, oraz dodatkowym
oświetleniem przejść. Skutki są ła-
twe do przewidzenia już teraz:

wiele osób będzie przechodzić lub
przejeżdżać na czerwonym i prę-
dzej czy później znowu coś się wy-
darzy. Wszystko dlatego, że sy-
gnalizacja świetlna pełni przede
wszystkim funkcję regulującą
ruch, w niewielkim stopniu popra-
wiającą bezpieczeństwo. Piesi giną
w Warszawie zarówno na przej-
ściach bez świateł, jak i tych z sy-
gnalizacją świetlną, a także poza
przejściami i na chodnikach.

– Najlepszym rozwiązaniem
jest uspokojenie ruchu w pobliżu
przejść dla pieszych – mówi Mar-
cin Jackowski z Zielonego Ma-
zowsza. – Esowanie jezdni czy
punktowe przewężenia działają
zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy
kierowcy chcą się do nich zastoso-
wać. Szwedzka praktyka pokazu-
je, że fizyczne uspokojenie ruchu
jest sześciokrotnie skuteczniejsze
od sygnalizacji świetlnej.

Jest także znacznie, bo około
dziesięciokrotnie tańsze. Instala-
cja sygnalizacji świetlnej w al.
Reymonta będzie kosztować kil-
kaset tysięcy złotych a termin jej
uruchomienia zależy od tego, jak
szybko ZDM dostanie środki fi-
nansowe.

– Możemy nie zdążyć w tym ro-
ku – przyznaje Trzciński.

Dominik Gadomski

Duża szansa na światła
w alei Reymonta
� Drogowcy i bielańscy samorządowcy są jednomyślni w sprawie sygnalizacji
świetlnej przy Andersena. Czy to rzeczywiście najbardziej racjonalne rozwiązanie?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Sama wiedza często jednak nie
wystarczy. Dlatego też, aby wes-
przeć Państwa w Waszych pro-
blemach, podjęliśmy współpracę
z warszawską Kancelarią LEX
Nawigator. Specjalnie dla czytel-
ników „Echa”, profesjonalni
prawnicy gotowi są przyjrzeć się
każdej sprawie i nieodpłatnie za-
rekomendować właściwe rozwią-
zanie.

W jakich sytuacjach pomaga-
my? Potencjalnych problemów
może być mnóstwo. Wiele insty-
tucji publicznych jako podstawo-
wą metodę działania przyjęło łu-
pienie obywateli. Zaczynając
od często niesłusznie i na wyrost
nakładanych kar i mandatów
przez ZUS, który łatając swój
budżet powszechnie odmawia
wypłaty zasiłków macierzyńskich,

nie przyznaje należnych rent
i emerytur czy wreszcie każe pra-
cownikom zwracać świadczenia
chorobowe.

Biurokracja i bezprawie to
jednak nie tylko domena urzę-
dów. Wielu z nas przechodzi
prawdziwą gehennę w kontak-
tach z bankami, firmami ubez-
pieczeniowymi czy np. niesłusz-
nie przysłanymi windykatorami.
Jakie szanse ma pojedynczy oby-
watel z starciu z wielką, między-
narodową korporacją zatrudnia-
jącą sztaby prawników? Teore-
tycznie niewielkie. Chcemy to
zmienić.

Szczególne wsparcie dedykuje-
my dla biznesu, w tym przede
wszystkim dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Kontrole
z urzędu skarbowego, sanepidu

czy innych instytucji do przyjem-
nych nie należą, ale przecież to
nie koniec świata. Pod warun-
kiem, że ma się wsparcie specja-
listów, wiedzących jak rozma-
wiać i postępować z urzędnika-
mi, którzy wbrew pozorom przy-
chodząc do firmy wcale nie mo-
gą wszystkiego.

Tylko dla Czytelników „Echa”:
darmowa analiza prawna Twojej
sprawy w Kancelarii Adwokac-
ko-Radcowskiej Lex Nawigator.
Korzystając z naszego projektu
oszczędzasz nawet do 500 zł,
które musiałbyś wydać na komer-
cyjnego prawnika.

Umów się na spotkanie już
dziś. Zadzwoń pod nr 511-525-050
Lub wyślij maila na adres:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.

tecznym, a inwestycja w owych
planach figuruje jako „obiekt
usługowo-biurowy”, co nie oddaje
ani jej charakteru, ani skali.

Mieszkańcy zebrali ponad sto
podpisów pod protestem
do władz dzielnicy. Uważają, że
budowa supermarketu narusza
ich interesy prawne i majątkowe
– spadnie wartość działek, a wa-
runki życia ulegną drastycznemu
pogorszeniu. Sam zaś tryb podję-
cia decyzji o zgodzie na budowę
narusza obowiązujące procedury,
choćby przez sam fakt nie-
uwzględnienia interesów właści-
cieli okolicznych domów. Ponad-
to mieszkańcy zwracają uwagę, że
teren, na którym ma powstać
Lidl, znajduje się na chronionym
obszarze Skarpy Warszawskiej.
Tymczasem inwestor chce wyciąć
na terenie budowy kilkadziesiąt
drzew i zniwelować grunty
o znacznej różnicy poziomów,
czego na obszarze chronionym
robić przecież nie może.
– W kwestii wycinki będziemy
nieustępliwi – mówi wicebur-
mistrz Bielan Grzegorz Pietru-

czuk. – Choć inwestor nie wystą-
pił jeszcze z prośbą o zgodę
na budowę jako dzielnica nie po-
zwolimy na wycinanie drzew po-
nad normy. Prawo budowlane na-
pisane jest w ten sposób, że chro-
ni interesy deweloperów a nie
środowiska, ale wierzę, że posta-
wimy na swoim. Szczególnie że
sytuacja smogowa nie jest najlep-
sza i drzewa są nam po prostu po-
trzebne. Podobnie jak w przypad-
ku firmy Skanska, gdzie wymogli-
śmy oprócz koniecznych nasa-
dzeń drzew, wymaganych przez
prawo, dodatkowych trzysta.

Interpelację w sprawie protestu
złożył na ręce prezydent Warszawy
radny miejski Edmund Świderski.
Pytania o tryb podjęcia decyzji,
brak konsultacji i informacji na te-
mat inwestycji do władz dzielnicy
skierowała też bielańska radna
Anna Czarnecka. Jak dotąd nie
dostała odpowiedzi. Mieszkańcy
zapowiadają zaś dalsze protesty,
zwrócili się o ekspertyzę prawną,
która potwierdza ich racje. W ra-
zie, gdyby ich protest okazał się
nieskuteczny, nie wykluczają więc
skierowania sprawy do sądu.

(wk)
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Krzyżówka ulic Sokratesa i Ka-
liszówka to wedle policyjnych sta-
tystyk jedno z najniebezpieczniej-
szych skrzyżowań Warszawy.
W 2015 roku miały tu miejsce trzy
poważne wypadki i kilkanaście
drobniejszych stłuczek. Poważne
rany odniosły trzy osoby. Taka
statystyka spowodowała, że miej-
sce to zajęło niechlubną 6. pozy-
cję wśród najniebezpieczniejszych
skrzyżowań w całej stolicy.

Niewiele lepiej jeśli chodzi
o bezpieczeństwo, wypada skrzy-
żowanie ulic Kasprowicza i Lin-
dego. W minionym roku doszło tu

wprawdzie „tylko” do dwóch po-
ważnych wypadków, ale jeden
z nich skończył się śmiercią prze-
chodzącej ulicą kobiety, a dwie
osoby odniosły rany. Taka staty-
styka plasuje to skrzyżowanie
na 9. miejscu listy najniebezpiecz-
niejszych w całej Warszawie.

Na 8. miejscu rankingu najnie-
bezpieczniejszych warszawskich

ulic znalazła się cała ulica Ka-
sprowicza. Doszło tu w zeszłym
roku aż do 11 wypadków, w któ-
rych zginęła jedna osoba, a 11 zo-
stało rannych. Kasprowicza dale-
ko wprawdzie do niechlubnych
„liderów” statystyk: Alei Jerozo-
limskich (44 wypadki, w tym 2
śmiertelne), Puławskiej (38 wy-
padków, 4 śmiertelne), czy al. So-
lidarności (19 wypadków, 3 śmier-
telne), ale to najgorsza statystyka
wśród ulic klasyfikowanych przez
drogówkę jako ważne lokalne
szlaki dzielnicowe.

(wk)

Trafiliśmy na czarną
listę drogówki
� Warszawska policja drogowa tradycyjnie
wytypowała najniebezpieczniejsze w ubiegłym roku
skrzyżowania i ulice. Na czarnej liście są dwa
skrzyżowania Bielan: Sokratesa z ulicą Kaliszówka oraz
Kasprowicza z Lindego.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Widok dziczych rodzin na Bia-
łołęce czy Bielanach nie jest ni-
czym dziwnym, jednak według le-
śników populacja dzików rozrasta
się nadmiernie. Przed kilkoma la-
ty dzik zaatakował mężczyznę
z psem, we wrześniu 2013
w Choszczówce stado dzików roz-
szarpało innego czworono-
ga. I choć z natury dziki nie wyka-
zują agresji wobec człowieka,
w przypadku kontaktu z psami
puszczonymi luzem na terenach
leśnych, nieużytkach, mogą się
bronić i w efekcie skrzywdzić
czworonoga.

W związku z brakiem możliwo-
ści skutecznego rozwiązania pro-
blemu populacji dzików przy po-
mocy łapania ich w odłowniach,
prezydent Warszawy wydała decy-
zję na odstrzał 80 sztuk dzików.
– To radykalne rozwiązanie, ale

w obecnej sytuacji nie mamy in-
nego wyjścia – mówi Andżelika
Gackowska, wicedyrektor Lasów
Miejskich.

Dlaczego radykalne? W War-
szawie jest blisko 30 odłowni, któ-
re pozwalają na schwytanie dzi-
ków żywcem, a następnie wywie-
zienie ich do lasów z dala od mia-
sta. Tyle tylko, że dzik to inteli-
gentne zwierzę i do odłowni
wchodzi niewiele osobników. Do-
datkowo odłownie są często za-
nieczyszczane lub niszczone przez
ludzi i przez to mniej skuteczne.

Stąd decyzja o podjęciu bardziej
zdecydowanych kroków w postaci
odstrzału. Decyzja pozwalająca
na odstrzał zawiera szczegółowe
procedury postępowania. – Mię-
dzy innymi przed rozpoczęciem
działań musimy przedstawić szcze-
gółowy harmonogram działań

w biurze ochrony środowiska, poli-
cji, Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego Warszawy i straży miej-
skiej – mówi Andżelika Gackow-
ska. – Tylko wtedy, gdy zostanie on
zaakceptowany, będziemy mogli
zacząć działać. Każdorazowo mu-
simy mieć zabezpieczony teren,
na którym będzie prowadzony od-
strzał a akcja będzie się odbywać

zgodnie z zasadami bezpieczeń-
stwa – z dala od domów, przez
upoważnionych pracowników La-
sów Miejskich oraz przy współpra-
cy innych służb. Decyzja o odstrza-
le jest trudna, ale według leśników
nie ma innej możliwości, by sku-
tecznie reagować na petycje
mieszkańców.

A co się stanie z odstrzelonym
dzikiem? Cóż, zasili budżet Skar-
bu Państwa. Dziki trafią bowiem
do punktu skupu, a pozyskane
w ten sposób pieniądze – do bu-
dżetu Skarbu Państwa.

Odstrzał prowadzony będzie
od 30 kwietnia 2016 r.

(wt)

Będą strzelać do dzików
� Według szacunków Lasów Miejskich w Warszawie żyje około tysiąca dzików. Ich
obecność w mieście jest coraz większym problemem dla miasta – według leśników
zwierzęta mogą być niebezpieczne.

Do odłowni
wchodzą tylko młode
osobniki. Te dorosłe,
a więc potencjalnie
bardziej niebezpieczne,
schwytać się nie
pozwalają. Stąd decyzja
o rozwiązaniu
drastycznym: odstrzale.

Skrzyżowanie Kasprowicza i Lindego jest na 9. miejscu
najbardziej niebezpiecznych w całej Warszawie
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Pacjentowi poświęca około pół
godziny – w tym czasie rozpo-

znaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta

zależy, czy będzie to uzdrawianie
duchowe, magnetyzacja organów
czy bezkrwawa operacja na ciele
astralnym. Dzięki swoim umie-
jętnościom może sprawić, że
ustąpią wieloletnie nawet scho-
rzenia związane z nowotworami,
przerostem prostaty, zapaleniem
stawów i reumatyzmem, bólach
kręgosłupa, chorobami układu
nerwowego czy problemach
z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Zaciszu, ale może ta-
kże przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codziennie
w godz. 9.00–19.00 pod numerami
telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

Skwer w pobliżu Bogusławskie-
go 12A jest nieogrodzony i do-
stępny dla wszystkich. Tyle, że jest
mało atrakcyjny – oprócz kilku ła-
wek i nielicznych sprzętów rekre-
acyjnych dla dzieci nie ma tam
nic, co mogłoby zatrzymać na dłu-
żej. Zgłoszony do budżetu party-
cypacyjnego projekt zakłada oży-
wienie tego miejsca tak, by stało
się bardziej przyjazne mieszkań-

com, szczególnie tym młodszym,
a przy okazji nie zatraciło swoje-
go „zielonego” charakteru.

Pomysł zakłada zbudowanie tu
toru rowerowego (podobnego
do tego znajdującego się w parku
przy Magicznej na Białołęce), wi-
klinowego labiryntu czy drewnia-
nego akweduktu. Do tego kilka
drewnianych instrumentów
a na uboczu mogłaby powstać ra-

batka z ziołami. Koszty? 260 ty-
sięcy złotych.

Teraz zgłoszony pomysł będzie
musiał przejść przez weryfikację.
Jeśli zostanie zatwierdzony
– w czerwcu będzie można go wspo-
móc głosami. Gdy zostanie wybrany
do realizacji – w 2017 roku pojawią
się na nim wymienione atrakcje.

Pomysł wart naszych głosów?
(red)

Tor rowerowy na Chomiczówce
� Chomiczówka ma swój Ekoskwerek – miejsce, gdzie można odpocząć wśród
zieleni. Nigdy jednak nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej.

W ubiegłym roku podczas in-
terwencji strażników z ulic usu-
nięto ponad 2,2 tysiąca porzuco-
nych, zapomnianych bądź po pro-
stu starych samochodów. I nie
chodzi tylko o estetykę – bardziej
o bezpieczeństwo i porządek. Pły-
ny, jakie mogą wyciekać z takich
pojazdów zagrażają środowisku
– oleje, wypłukiwane przez desz-
cze smary czy inne ciecze, których
w samochodach jest sporo zatru-
wają okolicę i pośrednio wpływają
na zdrowie ludzi. Tak było też
w przypadku Bielan – tam usunię-

to lawetę, która ostatnio mogła
się poruszać po drogach… trzy la-
ta temu. Tak przynajmniej wynika
z danych pojazdu – ostatnie bada-
nia techniczne miała w 2012 roku.

Zabierane z ulic pojazdy trafia-
ją na strzeżony parking, a jeśli
uda się ustalić właściciela – infor-
muje się go o zholowaniu samo-
chodu. Jeśli przez pół roku go nie
odbierze – uznaje się, że samo-
chód został porzucony „z zamia-
rem wyzbycia” i poddaje go recy-
klingowi i wyrejestrowaniu.

(wt)

Usunięto dwa
tysiące wraków
� Straż miejska regularnie prowadzi akcje
„odwrakowania” ulic. Podczas ostatniej z Bielan zniknęła
„zapomniana” laweta.

Nie używa się w niej miksów
piekarskich – gotowych miesza-
nek mąki z polepszaczami, spulch-
niaczami, barwnikami, enzymami

czy wzmacniaczami smaku i inny-
mi substancjami chemicznymi ma-
jącymi na celu uzyskać powtarzal-
ność wypieku w jak najkrótszym

czasie przy okazji zapewniając wa-
lory smakowe. W tej prawdziwej
piekarni mąka pochodzi od ma-
łych rodzinnych młynów, a ciasto-
wy przygotowuje z niej ciasto bez
sztucznych dodatków. Pięciofazo-
wy, niezwykle starannie hodowa-
ny od lat zakwas jest podstawą
każdego chleba, a każdy wypiek
jest efektem kilkunastu godzin
ręcznej, ciężkiej pracy doświad-
czonych piekarzy. Specjalnością
są chleby 100% żytnie na zakwa-
sie, bez dodatku drożdży, wypie-
kane w przedwojennym, cera-
micznym piecu.

Sklepy firmowe:
• Łomianki

ul. Warszawska 88, 5.00–12.00
• Bielany: Staffa 2, 7.00–19.30
• Żoliborz: Bazarek

Marymont 7.00–19.00

Po trzech latach postoju laweta zniknęła z Bielan

100% tradycji – 0% polepszaczy

Piekarnia Piwoński
� Piekarnia Piwoński jest miejscem unikatowym – nie została
zmieniona od lat 60-tych i wciąż chleb jest wypiekany tymi
samymi metodami niczym ponad pół wieku temu.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Dla jednych wesoły, wyluzowa-
ny gość, dla innych natręt zmu-
szający do słuchania własnych,
niewyszukanych dowcipów – ilu
ludzi, tyle opinii. Fakty jednak są
takie, że swoim nieszablonowym
podejściem do wykonywanego za-
wodu Robert Chilmończyk wpisał
się w historię warszawskiej komu-
nikacji. Rzesze fanów były mocno
zaniepokojone faktem, że ich ulu-
bieniec pod koniec roku stracił
pracę w ITS Michalczewski. Jed-
nak Chilmończyk nie przestaje
pracować w komunikacji – prze-
szedł „do konkurencji”, do Mobi-
lisa, który także obsługuje sto-
łeczne linie. Zatem – gdzie i kie-

dy będzie można spotkać pana
Roberta na bielańskich trasach?

Jak każdy porządny gwiazdor
podaje rozpiskę swoich tras kon-
certowych, tak i Wesoły Kierowca
upublicznił rozkład swoich jazd. Je-
śli ktoś nie przepada za dowcipami
pana Roberta, powinien unikać li-
nii 197–25 i 29 lutego; w godzinach
porannych, między tymi datami po-
południem. Najczęściej będzie kie-
rował na linii 122 – między 5.00
a 14.00–14 i 19 lutego, nato-
miast 24 i 27 lutego – między 14.00
a północą. Ponadto 18 lutego po-
prowadzi poranne kursy linii 303.

Cieszycie się?
(red)

Gdzie spotkać Wesołego Kierowcę?
� Robert Chilmończyk, znany bardziej jako „Wesoły Kierowca”, wraca do pracy!
Kiedy będzie można spotkać go na Bielanach?

O Joannie Palicy zrobiło się gło-
śno pod koniec 2015 roku, kiedy ra-
diowa Trójka podczas dorocznych
licytacji zbierała środki na utworze-
nie przedszkola dla dzieci z niepeł-
nosprawnością sprzężoną.

– Niepełnosprawność sprzężona
to nic innego jak „siła złego na jed-
nego” – mówi Joanna Palica, pre-

zes Fundacji Koocham. – O ile jed-
na niepełnosprawność w małym
ciałku to nieszczęście, to co powie-
dzieć o sytuacjach, gdy schorzeń
jest kilka? Opieka nad takim dziec-
kiem to wyzwanie, wiem to najle-
piej, bo sama mam syna, który nie
chodził, nie mówił, ma wodogłowie,
padaczkę i ślepotę korową. Wiem

dobrze, że znalezienie placówki dla
maluchów dotkniętych przez życie
w takim stopniu to ogromny wysi-
łek, dlatego zdecydowałam się sa-
ma utworzyć miejsce dla dzieci
z podobnymi problemami.

Radiowe licytacje mają swój sku-
tek – od stycznia w Izabelinie (koło
Nieporętu), przy Szkolnej, działa

przedszkole dla dzieci z niepełno-
sprawnością sprzężoną. – Uczęsz-
cza do niego czworo dzieci, mamy
łącznie piętnaście miejsc – mówi
pani Joanna. – Nie jesteśmy w ża-
den sposób ograniczeni terytorial-
nie, tylko od rodziców zależy, czy
będą chcieli nam powierzyć swoje
pociechy. Przyjmiemy każde dziec-
ko z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, dla nas nie ma dzieci „trud-
nych”, „nieprzystosowanych”.
A w ramach czesnego oferujemy
pełną pomoc pedagogiczną i reha-
bilitacyjną – mamy specjalistów te-
rapii neurologopedycznej, metody
Sherborne, programu Knillów, sty-
mulacji polisensorycznej, dogotera-
pii, muzykoterapii i wielu innych
działań rehabilitacyjnych. Wszystko
na miejscu i codziennie – wiadomo
bowiem, że rehabilitacja musi być
prowadzona systematycznie i zaję-

cia raz w miesiącu nie przyniosą
żadnych efektów. Zatem rodzic od-
bierając o szesnastej pociechę nie
musi tułać się po Warszawie w po-
szukiwaniu rehabilitantów, bo peł-
ną opiekę ma u nas, zapewnioną
przez ludzi, którym zależy na dzie-
ciach.

Joanna Palica nie spoczywa
na laurach. – Zrobię wszystko, by
od września zaczęła działać szkoła
dla naszych podopiecznych. Może
„szkoła” to słowo ciut na wyrost,
bo powstałaby jedna klasa, ale to
dopiero początek. Dla nas, ale
– co chyba dużo ważniejsze – dla
tych dzieci.

A dlaczego fundacja nazywa się
„Koocham”? – „Kucham mamę”
to były pierwsze słowa pięciolet-
niego Alka po czteroletniej tera-
pii. Najpiękniejsze słowa świata
– mówi Joanna Palica.

Przedszkole dla Dzieci Niepełno-
sprawnych w Centrum Stacja Edu-
kacja-Rehabilitacja „Ooniwerek”

Szkolna 1, Izabelin
www.koocham.pl

Przedszkole z rehabilitacją – Koocham pod Nieporętem
� Masz niesłyszące dziecko z padaczką? A może Twój maluch ma porażenie mózgowe i wodogłowie? Żadne
przedszkole nie chce go przyjąć, a ty godzinami szukasz dla niego rehabilitantów? Teraz pełną opiekę znajdziesz dla
niego w jednym miejscu – Ooniwerku w Izabelinie w gminie Nieporęt.



Spotkanie zorganizowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania przy wsparciu Stowarzysze-
nia Eko-Biegły skupiającego eks-
pertów z zakresu ochrony środowi-
ska i mediacji środowiskowych od-
było się pod koniec stycznia.
Przedmiotem mediacji była oczy-
wiście głośna sprawa Zakładu
Unieszkodliwiana Odpadów
„Kampinoska” na Radiowie.

Przypomnijmy, że mieszkańcy
od lat skarżą się na smród, starają
się o likwidację kompostowni.
Stowarzyszenie „Czyste Radiowo”

zbierało podpisy pod petycjami,
organizowało marsze i protesty.
A smród wciąż dokuczał. W 2014
roku MPO podpisało z miastem
umowę w sprawie rozbudowy spa-
larni, która przejmie odpady prze-
twarzane na Radiowie, ale zakoń-
czenie tej inwestycji jest planowa-
ne na przełom 2018 i 2019 roku.
A z kompostowni wciąż śmierdzi.

O czym rozmawiało MPO
z mieszkańcami?

Spotkanie prowadzone przez
mediatorów sądowych zgromadzi-

ło zaledwie kilkanaście osób. Dla-
czego? Po pierwsze MPO w ostat-
nim momencie zmieniło miejsce
mediacji. Po drugie do bojkotu
spotkania wzywało organizujące
opór mieszkańców „Czyste Ra-
diowo”.

– Spółka i miasto ignorowali
nas przez dwa i pół roku. Ośmie-
szali nas przed mediami. Obiecy-
wali poprawę. Nic nie zrobili,
śmierdzi dalej. Nie wierzymy
w żadne dobre intencje MPO. To
nie mediacje, tylko próba wci-
śnięcia ludziom kolejnej mydla-

nej technologii, na którą mamy
się zgodzić. Mieszkańcy też nie
chcą z MPO rozmawiać, co do-
bitnie pokazała frekwencja
na tych pseudomediacjach – ko-
mentuje przedstawiciel „Czyste-
go Radiowa”.

Mediacja czy pacyfikacja?
Przedstawiciele „Czystego Ra-

diowa” obawiali się, że mediacje
w takiej formie mogłyby zostać
użyte do próby spacyfikowania
sprzeciwu mieszkańców. Marsza-
łek województwa ma zdecydować
o przyznaniu MPO pozwolenia
zintegrowanego, które jest nie-
zbędne do prowadzenia zakładu.
Mieszkańcy i stowarzyszenie usi-
łują zablokować wydanie pozwo-
lenia. Wciąż ślą pytania, na jakiej
podstawie kompostownia wciąż
działa, skoro pozwolenia na nią
nie ma. – Tysiące zgłoszeń, sprze-
ciwów, dziesiątki protestów – to
wszystko może zostać uznane
za niebyłe. Te mediacje łamią
wszelkie procedury. Na papierze
muszą wykazać, że się odbyły, to

wszystko – piszą przedstawiciele
„Czystego Radiowa”.

Co po klęsce mediacji?
Tymczasem zaledwie kilka dni

po mediacyjnym spotkaniu Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska zakończył prowadzone
od grudnia 2014 roku postępowa-
nie w sprawie wstrzymania dzia-
łalności prowadzonej przez MPO
na Kampinoskiej. Po siedmio-
krotnym przesuwaniu terminu za-
kończenia sprawy, zakwalifikowa-
nej jako szczególnie skompliko-
wana, postanowił w całości postę-
powanie umorzyć. Mieszkańcy są
oburzeni.

– WIOŚ nie dostrzega, albo nie
chce dostrzec nieprawidłowości
oraz krzywdy mieszkańców Bie-
lan i gmin ościennych. Stowarzy-
szenie złoży odwołanie w tej spra-
wie do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. To jest zbyt
poważna sprawa i tego nie odpu-
ścimy – zapowiadają przedstawi-
ciele „Czystego Radiowa”.

(wk)

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

NAUKA
·Angielski 602-497-977

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
·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

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·Naprawa Telefonów GSM, Tabletów
514-420-300
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404
·Pogotowie Komputerowe 514-420-300

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł.
Tel. 668 – 681-863
·Decyzja nawet w jeden dzień. Minimum
formalności. Zadzwoń. Tel. 668-682-328
·EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł!
Tel. 698-681- 906
·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ. Tel.
668-682-328
·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-863
·LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń. Tel.
698-681-906
·Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę 698-681- 906
·Pożyczka szybko i uczciwie. Tel. 668-681-863
·Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel.
668-682-328

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni opiekunki, siostry PCK,
pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi.
Prosimy o kontakt na numer 669-980-009
/ praca@domowaopieka.pl
·Panów do ochrony 22 834-34-00

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Kupujemy sprzęt AGD, RTV, Elektronikę. Tel.
780-090-020
·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 WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ TEL.
504-017-418
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-417
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć
plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Pat w sprawie smrodu na Bielanach?
� Mediacje między MPO a społecznością lokalną w sprawie kompostowni w Radiowie skończyły się fiaskiem.

Zatrudnimy dziennikarzy
oraz handlowców

do sprzedaży powierzchni reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



A war to pa mię tać, że pierw sza
li nia pa sa żer ska na Wi śle ru szy ła
w 1851 ro ku. Pro wa dzi ła z War -
sza wy do Cie cho cin ka, póź niej
przed łu żo no ją do Pu ław. Póź niej
stat ki kur so wa ły co raz da lej
– przed woj ną re gu lar ne rej sy
utrzy my wa no mię dzy War sza wą
a Tcze wem, gdzie prze sia da no się
na stat ki do Gdy ni. Po woj nie
wzno wio no rej sy sto łecz ne – stat -
ki pły wa ły mię dzy Sol cem a Mło -
ci na mi wła śnie. Ostat ni sta tek po -
pły nął w la tach 70. ubie głe go wie -
ku. Od tej po ry je dy ny mi atrak -

cja mi „że glu go wy mi” są wa ka cyj -
ne li nie tu ry stycz ne i pro my pły -
wa ją ce w po przek Wi sły.

Brzeg go to wy
Ma się to zmie nić już od tych

wa ka cji. O ile brzeg jest przy go to -
wa ny, to po zo sta ło jesz cze nie co
do zro bie nia – po mo sty cu mow ni -
cze i resz ta in fra struk tu ry „por to -
wej”. Wio sną zo sta nie wy bra ny
ar ma tor, któ ry bę dzie or ga ni zo -
wał rej sy po Wi śle.

Bu do wa przy sta ni na Mło ci nach
trwa, ale miesz kań cy chcie li by,

aby nie peł ni ła tyl ko funk cji „por -
to wej”. Jak uatrak cyj nić oko li cę?

Jed nym z po my słów jest – zgło -
szo na do bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go – bu do wa bo iska do siat ków ki
pla żo wej. Kon cept o ty le cel ny, że
trud no wy obra zić so bie lep sze
miej sce do te go spor tu niż po bli że
wi śla ne go brze gu. I choć oko li ca
jest moc no za drze wio na – na praw -
dę war to za sta no wić się, czy ta kie
bo isko nie po win no po wstać wła -
śnie w po bli żu mło ciń skiej przy sta -
ni. Do te go pla no wa na jest sta cja
miej skich ro we rów (w po bli żu,

przy Dzi wo żo ny, stoi już punkt na -
pra wy ro we rów) i to a le ta. Ca łość
wy ce nio no na 110 ty się cy zło tych.

Bio rąc pod uwa gę, że już te raz
miej sce, gdzie bę dą cu mo wać
stat ki, cie szy się po pu lar no ścią

(w so bot nie po po łu dnia przy cho -
dzi tu mnó stwo spa ce ro wi czów)
– przy stań bę dzie spo rą atrak cją.
Jak naj le piej wy ko rzy stać jej po -
ten cjał?

(wt)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Coraz bliżej przystani na Młocinach
� O powrocie statków na Młociny po raz pierwszy mówiło się przed sześcioma laty.
Warunkiem budowy przystani była przebudowa kolektora burakowskiego – dopóki ścieki
z niego nie trafiały do oczyszczalni na Białołęce, nie można było nic w tym miejscu
lokować, bo właśnie tu był jego wylot. Teraz to się zmieniło – w ubiegłym roku miasto
uruchomiło program inwestycyjny, który docelowo ma przywrócić Bielanom żeglugę.

Na czym po le ga? Zło dziej chce
się do stać do na sze go miesz ka nia
wszel ki mi mo żli wy mi spo so ba mi
– naj pro ściej mu to zro bić, gdy
wmó wi nam, że jest pra cow ni -
kiem ad mi ni stra cji, ga zow ni, li -
sto no szem z prze sył ką al bo ma
oka zyj nie do sprze da nia cie ka wy
pro dukt. I to jest wła śnie ta le -
gen da. I jest sku tecz na, szcze gól -
nie w przy pad ku „do mo krą żców”
– je śli bo wiem sku si my się
na kup no, zło dziej wi dzi, gdzie

trzy ma my pie nią dze. Wte dy wy -
star czy chwi la nie uwa gi, by znik -
nął z to wa rem i go tów ką.

Tak by ło w przy pad ku Se ba stia -
na A., któ ry „ofe ro wał” kom ple ty
sztuć ców. Po słu gu jąc się tym mo -
ty wem okradł dzie więć star szych
pań, aż wpadł w rę ce po li cji.

Nie wierz my bez kry tycz nie
wszyst kim, któ rzy pu ka ją do na -
szych drzwi!

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

Okradzeni historyjką
„na sztućce”
� Po raz kolejny policja ostrzega przed złodziejami,
którzy wykorzystują naszą naiwność – metoda
„na legendę”, choć nie najmłodsza, wciąż święci
triumfy. I szczególnie podatne na nią są osoby starsze.




