
– Kiedyś można było tu nogę
złamać, teraz wszystko czeka tylko
na wjazd autobusów. A dookoła
wszystko rozgrzebane! Niby mamy
luty, ale aura (brak śniegu i mrozu)

umożliwia przecież kontynuowanie
prac. Dlaczego wszystko leży odło-
giem? – zastanawia się pani Graży-
na, Czytelniczka z Falenicy.

Ruch autobusów linii nr 161,
213 i 146 jest poprowadzony bar-
dzo wąską, jednokierunkową ul.
Kosodrzewiny, co nie jest wygod-
ne ani dla kierowców autobusów,
ani dla mieszkańców. Przez budo-
wę kanalizacji nieprzejezdna po-

zostaje ul. Bysławska, więc tłocz-
no od pojazdów zrobiło się na ul.
Popradzkiej, nieprzystosowanej
do obsługi takiej liczby aut.

– Jesteśmy pełni obaw, jak będzie
wyglądała nawierzchnia ulicy
– z kostki Bauma – po wielu miesią-
cach intensywnej eksploatacji.
W godzinach porannego i popołu-
dniowego szczytu ruch na ul. Po-
pradzkiej jest jak na Patriotów! Bar-
dzo utrudniony jest wyjazd z posesji,
w szczególności z trzech budynków
wielorodzinnych znajdujących się
w pobliżu ul. Poezji. Niebezpiecznie
zrobiło się na skrzyżowaniu u zbiegu
ulic Popradzkiej, Włókienniczej
oraz Młodej. Piesi zmierzają tędy
w kierunku stacji kolejowej oraz
usytuowanego obok niej przystanku
autobusowego dla 521, panuje cha-
os – podkreśla pani Grażyna. Czy-
telniczka dodaje też, że próbowała
interweniować w tej sprawie w Za-

rządzie Transportu Miejskiego
i otrzymała jasną odpowiedź: budo-
wa pętli została ukończona zgodnie
z planem w grudniu, ale nie ma jak
do niej dojechać.

– Warunkiem przywrócenia ru-
chu na pętli jest umożliwienie do-
jazdu do niej, co może nastąpić
w wyniku postępu robót w ramach
co najmniej jednej z dwóch reali-
zowanych obecnie równolegle in-
westycji, tj. po zakończeniu budo-

wy ronda na skrzyżowaniu ulic
Bysławskiej i Mozaikowej lub
po ponownym otwarciu dla ruchu
ul. Bysławskiej na odcinku Poezji
– pętla Falenica – poinformował
ZTM. Urząd dzielnicy, odpowie-
dzialny za wymienioną inwestycję,
czeka natomiast na dobrą pogodę.

– Inwestycja związana z budową
ronda na Bysławskiej zostanie za-
kończona najpóźniej do końca
kwietnia, brakuje jedynie wierzch-

niej warstwy asfaltu. Aby asfalt
spełniał wszelkie wymogi jakości
określone przez Zarząd Dróg
Miejskich, musi być kładziony
w warunkach całodziennej tempe-
ratury na poziomie przynaj-
mniej 10 stopni. Jeżeli ten waru-
nek zostanie spełniony, ruch może
zostać przywrócony wcześniej
– zapowiada Konrad Rajca, rzecz-
nik prasowy wawerskiego ratusza.
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Warunkiem
przywrócenia ruchu
na pętli jest umożliwienie
dojazdu do niej, co może
nastąpić w wyniku
postępu robót w ramach
co najmniej jednej
z dwóch realizowanych
obecnie równolegle
inwestycji, tj.
po zakończeniu budowy
ronda na skrzyżowaniu
ulic Bysławskiej
i Mozaikowej lub
po ponownym otwarciu
dla ruchu ul. Bysławskiej
na odcinku ul. Poezji
– pętla Falenica
– poinformował ZTM.

Nowiutka pętla, a obok... ...jeden wielki plac budowy

Falenica wciąż bez pętli
� W połowie grudnia, zgodnie z zapowiedziami Zarząd Transportu Miejskiego, zakończono remont pętli w Falenicy. Równiutki asfalt i lśniące
nowością przystanki wciąż czekają. No właśnie, na co? Pętla jest już gotowa i nie można do niej dojechać.



Jeżeli podobne instalacje znaj-
dują się na Twojej działce, a nie
przypominasz sobie, abyś podpi-
sywał w przeszłości jakąś umowę
z przedsiębiorcą przesyłowym, to
powinieneś poważnie zaintereso-
wać się sprawą. Prawo stoi w tym
przypadku całkowicie po Twojej
stronie, masz więc dużą szansę
na uzyskanie całkiem sporej sumy
pieniędzy. Pierwszym krokiem
powinien być kontakt z prawni-
kiem, który przeanalizuje Twoją
sytuację. W ramach współpracy
z „Echem”, kancelaria adwokac-
ko-radcowska Lex Nawigator
może bez opłat wykonać dla Cie-
bie wstępną analizę prawną.

Jeśli Twoje przypuszczenia się
potwierdzą, możesz i powinieneś

zacząć działać. Każda firma
– nieważne czy prywatna czy
państwowa – ma obowiązek pła-
cić Ci za to, że jej instalacje znaj-
dują się na Twojej działce. Jeśli
tego nie robiła, prawnik w Two-
im imieniu będzie mógł
przed Sądem domagać się od-
szkodowania nawet za 10 lat
wstecz. Poza tym, jako właściciel
nieruchomości, możesz żądać ta-
kże uregulowania tej kwestii
na przyszłość. Fachowo nazywa
się to ustanowieniem służebności
przesyłu – oczywiście także nie
za darmo. To od Twojej decyzji
będzie zależało, czy zdecydujesz
się pobieranie stałej, corocznej
opłaty czy na jednorazowe wyna-
grodzenie za zgodę właścicielską

na lokalizację kabli czy gazocią-
gu na Twoim terenie.

O jakich pieniądzach mówi-
my? To oczywiście zależy, przede
wszystkim od tego gdzie znajduje
się działka i jak duża jej część
jest nielegalnie wykorzystywa-
na przez zakład energetyczny.
Średnie odszkodowania wynoszą
jednak zwykle od kilkunastu
do nawet KILKUSET TYSIĘ-
CY ZŁOTYCH.

Nie warto więc czekać, tylko
jak najszybciej podjąć starania,
w celu uzyskania tego, co zgod-
nie z prawem Ci się należy. Kan-
celaria Lex Nawigator może Ci
skutecznie w tym pomóc.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne
spotkanie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Do budżetu partycypacyjnego
wpłynął projekt o szumnej nazwie
(pisownia oryginalna) „Rewitali-
zacja Sali Widowiskowo-Konfe-
rencyjno-Dydaktycznej Dla Po-
trzeb Straży Pożarnej i Mieszkań-
ców Osiedla Radość”. Jak zwał,
tak zwał, chodzi jednak o to, by
budynek na rogu Tomaszowskiej
i Kąkolowej zyskał nową instala-

cję grzewczą, wentylację i wystrój
pozwalający na korzystanie z sali
widowiskowej. Teraz obiekt jest
wykorzystywany m.in. na kursy
tańca, spotkania mieszkańców czy
występy przedszkolaków. Prócz
wymiany instalacji projektodawcy
zakładają też uzupełnienie gipso-
wych sztukaterii czy zakup rzutni-
ka i ekranu.

Odremontowana sala miałaby
być udostępniana mieszkańcom
co najmniej raz w tygodniu. Cał-
kowity koszt projektu: 124.372 zł.
Warto?

Jeśli tak – w czerwcu będzie
można zagłosować na ten projekt
w ramach budżetu partycypacyj-
nego 2017.

(red)

Zabawa w remizie w Radości?
� Remiza to obok szkoły centrum kulturotwórcze każdej wsi i miasteczka. Ale, jak się
okazuje, nie tylko. W Radości mieszkańcy chcą przywrócić swoją remizę do stanu
używalności, by służyła nie tylko strażakom. Dwa wpadły na siebie czołowo,

trzeci nie zdążył wyhamować. Kie-
rowca jednego z nich trafił do szpi-
tala. Ruch na Patriotów był całkowi-
cie zablokowany, a kierowcy omijali
miejsce kolizji sąsiednimi uliczkami.

To kolejny wypadek na tej ulicy
w ciągu tygodnia. 9 lutego, przed
skrzyżowaniem z Michalinki, doszło
do kolizji czterech samochodów,
w której ucierpiała jedna osoba.

Patriotów to jedna z najniebez-
pieczniejszych ulic Warszawy.
Według raportu policji w ubie-
głym roku doszło tu do trzynastu
wypadków – jedna osoba zginęła
a 14 zostało rannych. W tej nie-
chlubnej statystyce wyprzedzają ją
tylko Aleje Jerozolimskie, Puław-
ska, aleja Solidarności i Jana
Pawła II.

(wt)

Pechowa Patriotów
� Wczesnym popołudniem we wtorek 16 lutego
na wysokości Śpiewnej zderzyły się trzy samochody. To
jedna z najbardziej pechowych ulic Warszawy
– przed tygodniem doszło tu do innej kolizji.

Betonowe płyty, z jakich ułożo-
ny był łącznik Wawra i Wesołej,
już dawno przestały być funkcjo-
nalne. W październiku 2015 roku
rozpoczęto prace nad jego mo-
dernizacją – zamiast betonu poja-
wi się tu siedmiometrowa asfalto-
wa jezdnia z chodnikami po obu
stronach i ścieżką rowerową
od północy.

Dlaczego jednak prace na krót-
kim – bo 350-metrowym – odcinku
trwają tak długo? Wcześniej zapo-
wiadano, że potrwają do końca

ubiegłego roku. Tymczasem jest
połowa lutego, a droga nadal jest
nieukończona. – Dzieci Polskich
realizowana jest w systemie „za-
projektuj i buduj” – mówi Małgo-
rzata Gajewska, rzeczniczka Za-
rządu Miejskich Inwestycji Drogo-
wych. – Były trudności z uzyska-
niem zezwolenie na realizację in-
westycji drogowej, dlatego przebu-
dowa przesunęła się w czasie. Ofi-
cjalny termin zakończenia inwesty-
cji to koniec kwietnia tego roku.

(wt)

Łącznik Wawra i Wesołej
wciąż niegotowy
� Prace przy przedłużeniu alei Dzieci Polskich trwają.
Kiedy koniec robót?

źródło:w
arszaw

a-straz.pl
źródło:zm

id.w
aw.pl

Obecnie sala jest wykorzystywana na ćwiczenia strażackie

źródło:Facebook/O
SP
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Według urzędników przejście
przez tory przy ul. Akwarelowej
jest mieszkańcom zwyczajnie nie-
potrzebne, ponieważ mają
do dyspozycji inne legalne możli-
wości przekroczenia torowiska.

– Każdy, kto chce się dostać np.
do przychodni lekarskiej na
ul. Strusia, odsyłany jest do
przejść znajdujących się przy wia-
dukcie ul. Czecha, przejścia pod-
ziemnego przy PKP Wawer a na-
wet PKP Gocławek. O ile dla
osób młodych, sprawnych poko-
nanie wiaduktu albo przejścia
podziemnego nie stanowi proble-
mu, dla seniorów, niepełnospraw-
nych oraz osób z wózkami dzie-
cięcymi droga ta może być na-
prawdę dużym wyzwaniem – mó-
wi przewodniczący rady osiedla
Wiesław Leszko i proponuje
urzędnikom, by na własnej skórze
sprawdzili kiedyś skutki swoich
decyzji. – Skoro budowa przejścia
nie jest potrzebna, to może w ra-

mach eksperymentu któraś z osób
decyzyjnych spróbuje na wózku
inwalidzkim przedostać się przez
tory np. z ul. Akwarelowej do
przychodni na Strusia? A prze-
cież w rzeczywistości to dopiero
połowa problemu. Pozostaje jesz-
cze pokonanie ul. Łysakowskiej.

130 osób dziennie
Do tej pory o przeprawę starali

się radni, zarówno samorządowi,
jak i osiedlowi. Teraz sprawy w swo-
je ręce wzięli uczniowie z wawer-
skiego gimnazjum „Żagle”. W ra-
mach zajęć WOS zajęli się bezpie-
czeństwem na torach w Marysinie.
Aby przekonać PKP o tym, że ryzy-
ko wypadku w tym miejscu jest
ogromne, policzyli ile osób mie-
sięcznie naraża swoje życie, chcąc
przejść na drugą stronę torów.

– Z naszych badań przeprowa-
dzonych w lutym wynika, że w dni
powszednie tory są przekraczane
około 130 razy w ciągu dnia.

Przy liczbie kilkudziesięciu prze-
jeżdżających tędy pociągów, za-
grożenie tragedią jest olbrzymie!
Podczas wywiadu przeprowadzo-
nym z jednym z maszynistów, pra-
cującym na tej trasie, usłyszeli-
śmy, że kilka dni wcześniej ledwo
uniknięto potrącenia człowieka
chodzącego o kulach, dla którego
przejście dodatkowych dwóch ki-
lometrów, bądź wchodzenie
na wiadukt, jest zwyczajnie nie-
możliwe – mówi Maksymilian Ła-

zarski, uczeń gimnazjum koordy-
nujący akcję.

Uczniowie podkreślają, że bu-
dowa kładki na torami mija się
z celem, bo to nie ułatwi życia
osobom z wózkami.

– Najlepszym wyjściem jest
zbudowanie tzw. labiryntu, jakie
są przy wielu stacjach kolejowych.
Wiemy, że tego typu samotne
przejścia istnieją, więc jest szansa
na wybudowanie go także w Ma-
rysinie – dodaje Maksymilian.

Kolej: jeśli miasto się
dołoży…

Czy młodzi ludzie przekonają
kolejarzy do swoich racji?

– Z uwagi na stale rosnący ruch
kolejowy i konieczność zwiększe-
nia przepustowości linii na odcin-
ku Warszawa Wschodnia
– Otwock, Polskie Linie Kolejowe
planują przeprowadzenie moder-
nizacji tego odcinka. W ramach
przebudowy powstanie trzeci tor
oraz kilkanaście podziemnych
przejść dla pieszych. Prace projek-
towe rozpoczną się w 2018 roku,

a roboty budowlane wystartują
w 2020 roku. Na obecnym etapie
projektu, we wstępnej fazie jego
planowania, nowe przejścia
w Wawrze nie są przewidziane
do budowy. Zaznaczam, że są to
plany, które mogą jeszcze ulec
zmianie – mówi Łukasz Kwasibor-
ski z PKP PLK i dodaje, że PKP
jest gotowe do przeanalizowania
sytuacji, jednak tylko jeśli to mia-
sto zainicjuje rozmowy i znajdzie
pieniądze na inwestycję.

– Jeśli urząd miasta Warszawy
zgłosi do PLK wniosek o budowę
przejścia przez tory w Wawrze
i będzie gotowy do partycypacji
finansowej w realizacji tego pro-
jektu, to zasadność takiej propo-
zycji zostanie oczywiście dogłęb-
nie przeanalizowana. Priorytetem
Polskich Linii Kolejowych jest
przecież bezpieczeństwo pasaże-
rów i jeśli istnieją uzasadnione
potrzeby budowy nowych prze-
praw przez tory, to staramy się je
realizować – dodaje dyplomatycz-
nie rzecznik.

AS

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 Zaciszu, ale może ta-
kże przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codzien-
nie w godz. 9.00–19.00 pod nume-
rami 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.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 3

Mieszkańcy Marysina często przechodzą nielegalnie przez tory
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Przejście przy Akwarelowej potrzebne od zaraz
� Od kilkudziesięciu lat mieszkańcy Marysina Wawerskiego borykają się z problemem braku przejścia przez tory kolejowe. Niecały rok po tym
jak ostatni ich wniosek został odrzucony przez PKP, na torach zginął człowiek. Tym razem o budowę bezpiecznej przeprawy przez linię kolejową
postanowili zawalczyć uczniowie.



Pisaliśmy już o denerwujących
współpasażerach i ich nawykach.
Pytaliśmy też o najmniej typowe
skargi i pytania, jakie wpływały
od pasażerów, w tym o możliwość
przewozu martwego kota. Ale
tym razem popatrzymy na kie-
rowców.

Najczęstszą formą wylania swo-
ich kompleksów jest zwykłe
chamstwo. – Kierowca nocnej li-
nii N42 na pętli Górczewska za-
czął wyganiać pasażerów z auto-
busu. Żeby to jeszcze było nawet
stanowcze „wysiadać, koniec kur-
su” – trudno, nikt nie oczekuje

w autobusie Wersalu. Ale facet
zaczął bluzgać, wulgarnie i cham-
sko ubliżając wszystkim, którzy
nie wysiedli od razu. A kiedy za-
cząłem mu robić zdjęcia – usły-
szałem, żem ciota i pedał oraz
mam wypierd…lać. Rozumiem,
że bycie kierowcą odpowiedzial-
nym za bezpieczeństwo kilkuna-
stu czy kilkudziesięciu pasażerów
to zajęcie stresujące, ale są inne
metody na radzenie sobie ze stre-
sem – mówi pan Władysław.

Inna sytuacja, gdy kierowca
podnosi swój status moralny, ko-
rzystając z nieuwagi bądź niezna-

jomości realiów wśród pasażerów:
– Wychodząc z centrum handlo-
wego M1 Marki zobaczyłem stoją-
cy autobus 190 z wyświetlającym
się komunikatem: „za 1 min. od-
jazd”. Odruchowo przyspieszyłem
kroku, by zdążyć. Wciskałem gu-
zik (ten przy drzwiach) jednak te
się nie otworzyły. Ponowiłem pró-
bę przy następnych drzwiach – na-
dal nic. W końcu zdumiony wyko-
nałem krok w tył (często autobusy
na pętli mają drzwi zablokowane
poza jednymi otwartymi – skarży
się pan Paweł. – W tym momencie
podszedł w moją stronę pan, który

okazał się kierowcą i powiedział:
„mocniej wciśnij!”. Nie zareago-
wałem, spojrzałem ze zdumie-
niem, ten zaś powtórzył: „No,
mocniej wciśnij!”. W tym momen-
cie zrozumiałem, że mam do czy-
nienia z kierowcą – osobą odpo-
wiedzialną przecież za stan auto-
busu, który prowadzi. Dlatego też
polecenie wykonałem, podsze-
dłem ponownie do drzwi i naci-
snąłem guzik dużo mocniej. Gdy
kierowca powiedział, że za słabo,
podirytowany powiedziałem, że

mocno wciskam, na co ten skwito-
wał, cytat: „Jesteś debilem?”. I co
się proszę państwa okazało: auto-
bus stał co prawda wzdłuż linii
przystanku, jednakże stał w pew-
nej odległości od wiaty przystan-
kowej autobusu 190. Sądziłem, że
autobus stoi na przystanku; gdy
powiedziałem o tym kierowcy, ten
stwierdził, że „to nie jest przysta-
nek”. Dlatego drzwi były zabloko-
wane i guziki nie działały.

Sami przed kilku laty pisaliśmy
o tym, jak kierowcy potrafią trak-

tować „przyjezdnych”. To akurat
negatywne przykłady i wcale nie
oznaczają, że większość warszaw-
skich kierowców autobusów to
prostaki czy chamy. Z drugiego
bieguna jest przecież Wesoły Kie-
rowca, który oprócz wiernych fa-
nów ma też swoich przeciwników,
którzy woleliby, by nie okraszał
swoimi komentarzami podróży
i po prostu robił swoją robo-
tę. I znakomita większość kierow-
ców (płci obojga!) to właśnie „lu-
dzie środka” – bez zbędnych na-
pięć wożą nas z punktu A do B.
Swoją drogą, kobiety za kierowni-
cą autobusu chyba nie generują ta-
kich napięć jak mężczyźni. A na-
pięć jest sporo. – Od początku ro-
ku do połowy lutego tego roku
do Zarządu Transportu Miejskie-
go wpłynęło 350 skarg na prowa-
dzących pojazdy (łącznie – na kie-
rowców, motorniczych i maszyni-
stów) – mówi Małgorzata Potocka,
rzecznik ZTM. – Większość skarg
dotyczy nieodpowiedniego słow-
nictwa prowadzących pojazdy, nie-
otwierania pierwszych drzwi, nie-
wypuszczania z pojazdu na przy-
stanku, „szarpania” pojazdem
podczas jazdy, zamykania drzwi
przed nosem.

ZTM zapewnia też, że wszyst-
kie skargi są rozpatrywane, wobec
winnych są wyciągane konse-
kwencje a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym losie ich
skargi.

(wt)

Kierowca – cham? Oj, zdarza się…
� O zachowaniach pasażerów i kierowców warszawskich autobusów można napisać elaborat. To właśnie w komunikacji publicznej wyłażą
na wierzch wszystkie nasze i nie nasze wady, kompleksy i żale.

ZTM
zapewnia też, że wszystkie
skargi są rozpatrywane,
wobec winnych są
wyciągane
konsekwencje
a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym
losie ich skargi.

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie 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 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 „Informatorze” tel. 502-280-7204



Przypomnijmy – w nocy z 14
na 15 grudnia przy Myśliborskiej
Paweł Surgiel zwrócił strażnikom
miejskim uwagę, że zaparkowali
samochód na trzech miejscach par-
kingowych i mają odpalony silnik
– gdyby w ten sposób zachował się
„cywilny” kierowca, byłby mandat.
Strażnicy odpowiedzieli mężczyź-
nie, że jest pijany. Nie był, za to za-
czął nagrywać telefonem całą sytu-
ację. To rozwścieczyło strażników
na tyle, że mieli domagać się ska-
sowania filmu, a potem zaczęli
bić 32-latka. Według jego relacji
wrzucili go do radiowozu, tam po-
traktowali gazem pieprzowym,
a później wywieźli do pobliskiego
lasu, gdzie grozili mu śmiercią, jeśli
komukolwiek opowie o tej sytuacji.
Pan Paweł sprawę nagłośnił – dwa
dni później strażnicy zostali dyscy-
plinarnie zwolnieni, a przeciw nim
toczy się teraz postępowanie pro-
kuratorskie – usłyszeli już zarzuty
przekroczenia uprawnień w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej,
zmuszanie przemocą i groźbami
karalnymi do złożenia pisemnego
oświadczenia o określonej treści

oraz pozbawienie wolności, za co
grozi do dziesięciu lat więzienia.

Co im zarzucamy?
W mediach zawrzało, a przez in-

ternet przelała się fala nienawiści
wobec całej straży miejskiej. Po-
wstaje jednak pytanie – czy w związ-

ku z zachowaniem dwóch (byłych
już) strażników trzeba negatywnie
oceniać pracę strażników?

Przede wszystkim – w żadnej
sytuacji nie należy patrzeć
na ogół przez pryzmat jednostek.
To, że dwaj strażnicy miejscy po-
bili kogokolwiek, nie znaczy prze-

cież, że wszyscy strażnicy to ban-
dyci. Tak samo jak nie każdy kie-
rowca autobusu to cham lub we-
sołek, nie każdy ksiądz to pedofil
i nie każdy polityk to złodziej.
O tym zapominamy najczęściej,
dając się ponieść emocjom. Ow-
szem, zdarzają się czarne owce
– ale one trafiają się w każdym
środowisku zawodowym czy gru-
pie społecznej. Czy to, że dwóch
funkcjonariuszy przekroczyło
swoje uprawnienia – bo takie za-
rzuty postawiła im prokuratura
i za to zostali dyscyplinarnie wy-
rzuceni z pracy – ma oznaczać, że
całą formację należy opluć a naj-
lepiej rozwiązać?

25 tysięcy zgłoszeń
miesięcznie

Popatrzmy, czym zajmuje się
straż miejska w Warszawie. Do jej
zadań należy m.in. ochrona spo-
koju i porządku w miejscach pu-
blicznych, kontrola ruchu drogo-
wego, zabezpieczanie miejsc
przestępstw czy pomoc organiza-
torom imprez zbiorowych
w utrzymaniu porządku. Do tego
dochodzą interwencje związane
ze zwierzętami (EkoPatrol), któ-
rych wcale nie jest mało. Tylko
w grudniu ubiegłego roku miesz-
kańcy Warszawy wzywali strażni-
ków do ponad 25,4 tysięcy inter-
wencji. Na Woli – 2,8 tysiąca razy,
Na Bielanach – o tysiąc mniej.
Targówek – 1,1 tysiąca zgłoszeń,
Białołęka – ponad tysiąc, Bemo-
wo – 980, Wawer – blisko 600.
Wszystko to w ciągu jednego mie-
siąca, podczas którego strażnicy
zatrzymali też 38 przestępców.
Czy tak często wzywa się ludzi
niepotrzebnych? Takich, których
trzeba się bać? Oczywiście można
stwierdzić, że jak się ich utrzymu-
je z podatków, to można i trzeba
wymagać. Miasto w tym roku za-
mierza wydać na utrzymanie stra-
ży miejskiej 141 milionów złotych.
Dla porównania – planowane wy-
datki na komunikację miejską to

blisko 3,3 miliarda przy wszyst-
kich miejskich wydatkach zbliża-
jących się do 14,7 miliardów.

Zajmują się głupotami
Najczęściej krytyka spada

na nich za „błahe” interwencje.
Głównie ze strony tych, których ta
interwencja dotknęła bezpośred-
nio. – Często słyszymy „Za robotę
się weźcie uczciwą, a nie za kara-
nie za parkowanie” – mówią stra-
żnicy. Tyle, że często właśnie te
drobne interwencje, najmniej wi-
doczne, są najbardziej potrzebne.
Ponad połowa wszystkich zgłoszeń
dotyczy nieprawidłowości w ruchu
drogowym – czyli m.in. właśnie złe-
go parkowania i zastawiania ulic
czy wjazdów. Co trzecie – to spra-
wy związane z bezpieczeństwem
i porządkiem publicznym – zatem
wszelkie akty wandalizmu, picie al-
koholu w miejscach publicznych
itp. Najczęściej chodziło o zakłóca-
nie ciszy nocnej (ponad 9 tysięcy
interwencji w ubiegłym roku). Co
dziesiąta interwencja to sprawy
związane ze zwierzętami (a były
wśród nich m.in. czarna wdowa
w samochodzie sprowadzonym ze
Stanów, egzotyczne jaszczurki czy
wąż w pudełku na parkingu samo-
chodowym). To, za co można ganić
strażników, to stosunkowo mały
odsetek własnych interwencji
– niecała jedna czwarta. Ale czy to
słuszny zarzut? Ilu należałoby za-
trudnić ludzi, żeby na bieżąco pa-
trolować ulice Warszawy i jedno-
cześnie być gotowym na wezwa-
nie? Z jednej strony chciałoby się,
by strażnicy sami wiedzieli, gdzie
mogą się trafiać niebezpieczne sy-
tuacje, z drugiej – kto jeśli nie
mieszkaniec wie najlepiej, co złego
dzieje się w jego okolicy? Wystar-
czy zgłaszać. I wtedy oczekiwać.

Z ponad 1500 strażników
dwóch wyleciało z roboty, bo nad-
użyli funkcji, zaufania i kompe-
tencji.

Dwóch.
Wiktor Tomoń

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

Fala krytyki wobec straży miejskiej. Strażnicy niepotrzebni?
� Po doniesieniach mediów – także nas – o tym, jak dwóch strażników miejskich pobiło na białołęckim Tarchominie mężczyznę, który zwrócił im
uwagę, że źle zaparkowali swój służbowy samochód, przez internet przelała się fala nienawiści wobec całej straży miejskiej. Czy uzasadniona?

źródło:strazm
iejska.w

aw.pl

Widok znany z dziesiątek fil-
mów – włoska mamma słusznej

postury dzieli gigantyczne porcje
makaronu między sporą rodzinę.

– I w ten sposób utrwala się w nas
przekonanie, że kuchnia śród-

ziemnomorska tuczy – mówi Mar-
ta Nowakowska. – A to niepraw-
da, bo zapominamy o tym, że
Włosi korzystają ze specyficznych
makaronów, z pszenicy zupełnie
innej niż nasza.

Sekret tkwi w pszenicy durum.
– Właśnie makarony z mąki du-
rum opanowują świat. Jeśli się
wie, że pasty przyrządzane są
z pszenicy makaronowej, to już
ćwierć sukcesu – mówi szefowa
W Trakcie. – Kolejna część to do-
bór dodatków: warzyw, ryb i od-
powiednio przyrządzonego mięsa.

No właśnie – „odpowiednio
przyrządzone”. To tradycyjne re-
ceptury decydują o ostatecznym
smaku potraw. – Korzystamy
z nich od samego początku istnie-
nia naszej trattorii, więc stołując
się u nas ma się gwarancję sma-
ków z Półwyspu Apenińskiego.

A gdzie ostatni fragment prze-
pisu na nietuczące makarony?
– To klimat. Ale nie w znaczeniu
pogodowym, tylko nastrojowym.
Włosi większość posiłków poza
domem jedzą nie w restauracjach,
tylko właśnie trattoriach. I nie sa-
mi, tylko w większym gronie. Dla-
tego W Trakcie to nie lokal z wło-
ska kuchnią, tylko rodzinna wło-
ska knajpka. Łącząc w całość
wszystkie wymienione elementy
ma się pewność, że nie tylko bę-
dzie nam smakowało śródziemno-
morskie jedzenie, ale obędzie się
bez przykrych niespodzianek…

Trattoria W Trakcie
Trakt Lubelski 204

502 90 10 80 lub 22 813 53 33
restauracja@wtrakcie.pl
www.trattoriawtrakcie.pl

Jak jeść makaron i nie tyć?
� Odwieczny dylemat miłośników włoskiej kuchni – jak rozkoszować się jej
dobrodziejstwami i nie rosnąć wszerz? – Trzeba wiedzieć, jakich makaronów używać
i znać sekrety ich przyrządzania – mówi Marta Nowakowska z Trattorii W Trakcie.



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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątania

sklepu odzieżowego w CH FERIO (przy PKP

Międzylesie). Praca w godz. 7:0--9:30. Tel.

799-015-320

·Panów do ochrony 22 834-34-00

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki, meble, obrazy, srebra, platery, grafiki,

książki, pocztówki, odznaki, odznaczenia, szable,

bagnety, mundury, ryngrafy, dokumenty, zdjęcia

tel. 504-017-418

·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu

klienta, 666-900-333

·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

„Ko cha my wciąż za ma ło i sta le
za póź no” to cy tat z wier sza
„Spiesz my się” księ dza Ja na
Twar dow skie go. Ksiądz czę sto by -
wał w na szej dziel ni cy, a wła ści -
wie miesz kał w Ani nie.
„Nie bądź pewny, że czas masz, bo

pewność niepewna

zabiera nam wrażliwość tak jak
każde szczęście

przychodzi jednocześnie jak patos
i humor

jak dwie namiętności wciąż słabsze
od jednej

tak szybko stąd odchodzą, jak
drozd milkną w lipcu

jak dźwięk trochę niezgrabny lub
jak suchy ukłon

żeby widzieć naprawdę zamykają
oczy

chociaż większym ryzykiem rodzić
się niż umrzeć

kochamy wciąż za mało i stale
za późno”.

Ksiądz Twar dow ski ostat nie la ta
swo je go ży cia spę dził w do mu
dok tor Al do ny Kraus przy Nie -
mo dliń skiej 36. Od 2000 r. przy je -
żdżał do Ani na na prze ło mie
czerw ca i lip ca na wa ka cje. Pa ni
Al do na tak wspo mi na księ dza:
„Wsta wał za wsze o 4 nad ra nem,
tak jak u sióstr wi zy tek. Nie ja dał
mię sa, za to ko chał ka la fio ry i ka -
pu sty. To by ła je go” twar dowsz -
czy zna „. W cią gu dnia du żo się
mo dlił. Był też czas, kie dy za my -
kał się w po ko ju i pi sał. Mnó stwo
czy tał. Prze wra cał do gó ry no ga mi
na szą bi blio te kę. Wie czo ra mi za -
pa la li śmy na ta ra sach lam py i gło -
śno czy ta li śmy wier sze. On sie -
dział na gór nym, my na dol nym.
Na sze” roz mo wy przy lam pach
„trwa ły do póź nej no cy”. W Ani -
nie po wsta ły ostat nie wier sze ks.
Twar dow skie go, opu bli ko wa ne

w zbior ku „Jesz cze jed na li ta nia”
(2002) oraz an to lo gia po ezji pol -
skiej „Bóg czy ta wier sze” (2006).

Obec nie tra dy cją jest or ga ni zo -
wa ne Aniń skie Świę to Przy ja ciół
ks. Ja na Twar dow skie go, pod czas
któ re go wła śnie przy ka mie niu ks.
Ja na, gdzie umiesz czo na jest ta
ta bli ca, skła da ne są wią zan ki
kwia tów. W ubie głym ro ku ob -
cho dzo no 100-le cie uro dzin księ -
dza Ja na. Wier sze ks. Twar dow -
skie go czy ta li ar ty ści: Ewa Zię tek,
Emi la Kra kow ska, Te re sa Li pow -
ska, Ka rol Stras bur ger, To masz
Stoc kin ger, Wie sław Ko ma sa.
Wy stą pił też Ze spół Col le gium
Mu si cum Sanc tae Ca eci liae.

Po na gro dę za pra szam pa -
na Kon ra da Osu cha. Na gro da
jest do ode bra nia w skle pie „Wi -
niar nia Anin” przy ul. Ma ry siń -
skiej 3.

OGŁOSZENIA
DROBNE

NADASZ 
BEZ WYCHIDZENIA 

Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

A teraz
kolejna
zagadka:

Kapliczek w Wawrze jest
wiele, ale gdzie stoi ta
blisko stuletnia?

Na gra dza ne bę dą naj cie kaw -
sze od po wie dzi lub też na gro da
zo sta nie roz lo so wa na wśród
osób, któ re na de ślą od po wie dzi
w cią gu ty go dnia.

Na gro dą jest vo ucher o war to -
ści 40 zł na za ku py w skle pie
„Wi niar nia Anin” przy ul. Ma ry -
siń skiej 3.

In for ma cje pro si my prze sy łać
pod ad resem re dak cji lub pocz tą
elek tro nicz ną: wlo dek za lew -
ski@gma il.com.

Wło dzi mierz Za lew ski

Cie ka wy Wa wer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami zastanawiamy się, co to za miejsca
i jaką kryją tajemnicę. W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy odkrywać
te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

DOM I OGRÓD
·Drobne naprawy – remonty: hydrauliczne,
elektryczne, budowlane, mechaniczne, stolarskie,
ogrodowe, na terenie Wawra i okolic. Tomek
– tel. 735-595-035

KOMPUTERY
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

·Autoryzowany serwis kotłów Junkers Buderus
Viessmann Beretta DeDietrich Vaillant,
konserwacje, tel. 608-328-334

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

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59

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

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,
tel. 508–125–418
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

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

www.dodaj-ogloszenie.pl



tel. 502-280-720



– Nie ba wem wio sna, tem pe ra -
tu ry sprzy ja ją lżej szym wi nom.

– Fak tycz nie, wio sna to czas,
gdy czę ściej wy bie ra my de li kat -
ne, czer wo ne trun ki o wy raź nej
owo co wo ści lub bia łe, rześ kie
i świe że.

– Z pó łek za czy na zni kać bez -
barw ne wi no.

– Zna ne ja ko vin ho ver de.
Choć na zwa w do słow nym tłu ma -
cze niu ozna cza „zie lo ne wi no”,
to tru nek ten zie lo ny nie by wa.

– Skąd za tem to okre śle nie?
– W przy pad ku te go wi na przy -

miot nik ver de nie ozna cza ko lo ru,
a je dy nie mło dy wiek trun ku, a ta -
kże je go orzeź wia ją cy cha rak ter.
Wi no to jest bu tel ko wa ne w krót -
kim cza sie po zbio rach i spo ży wa -
ne ja ko mło de. W Por tu ga lii „nor -
mal ne” bia łe wi no zwa ne jest
„ma du ro”, czy li „doj rza łe”. Vin ho
ver de doj rza łe nie jest.

– Co od ró żnia vin ho ver de
od in nych win?

– Wszyst kie vin ho ver de, nie -
za le żnie od ko lo ru, są de li kat nie
mu su ją ce. Nie jest to in ten syw ny

bą be lek, jak w przy pad ku win
mu su ją cych. Z ca łą pew no ścią
jed nak nie da się nie za uwa żyć
sub tel ne go mro wie nia na ję zy ku.

– Nie za le żnie od ko lo ru? Czy li
by wa nie tyl ko bia łe?

– Mo że być bia łe, czer wo ne
i ró żo we. Cie ka wost ką jest fakt,
że po cząt ko wo vin ho ver de by ło

tyl ko czer wo ne. Z cza sem za czę -
to pro du ko wać bia łe, któ re stop -
nio wo zdo mi no wa ło ry nek.

– Skąd się bie rze bą be lek
w tym wi nie?

– Se kre tem jest wtór na fer -
men ta cja za cho dzą ca spon ta -
nicz nie w bu tel kach.

– Wtór na?

– Tak. Po stan dar do wej za cho -
dzi dru ga, jabł ko wo -mle ko wa.
To dzię ki niej pod czas pi cia mo -
że my do świad czyć przy jem ne go
szczy pa nia w ję zyk.

– Jak sma ku ją vin ho ver de?
– Są lek kie, o do brej kwa so wo -

ści, nie zwy kle od świe ża ją ce. Ty -
po we nu ty aro ma tycz ne to niu an -

se cy tru sów, gru szek, brzo skwiń
i li czi. Vin ho ver de ma ją ni ską za -
war tość al ko ho lu i – co naj wa -
żniej sze – re we la cyj nie ga szą pra -
gnie nie. Są też wspa nia łe ja ko
ape ri tif. Wzma ga ją też ape tyt…

– Do cze go po da je my vin ho
ver de?

– Do brze skom po nu ją się za -
rów no z sa łat ka mi, jak i owo ca mi
mo rza oraz ry ba mi. Pa su ją też
do po traw z gril la. Po ra dzą so bie
rów nież z da nia mi kuch ni azja -
tyc kiej, a na wet wło ską piz zą.

– Jak je ser wu je my?
– Zde cy do wa nie do brze schło -

dzo ne. Cie płe vin ho ver de to
coś, cze go nie war to pró bo wać.

– Ja kie rocz ni ki po win ni śmy
ku po wać?

– Tyl ko je den – naj młod szy.
– Jak to?
– Vin ho ver de nie jest wi nem

prze zna czo nym do sta rze nia, za -
tem po win no być skon su mo wa ne
w pierw szym ro ku po zbio rach.
To po zwa la w peł ni de lek to wać
się świe żo ścią i owo co wym po -
sma kiem.

Vinho Verde � zielony Portugalczyk
� Rozmowa z Markiem Adamiakiem, prowadzącym Winiarnię Anin przy ul. Marysińskiej 3

Vinho verde produkowane są w północno-zachodniej Portugalii w regionie Minho. Posiadają
status DOC (Denominaćao de Origem Controlada). Winorośle różnią się znacząco od tych,
które znamy z tradycyjnych winnic: przypominają kształtem pergole, czyli rosną wysoko,

specjalnie podpierane.

źródło: http://w
w

w.portugaldailyview.com
/w

hats-new
/w

ines-the-freshness-of-vinho-verde


