
Pomijając te drobniejsze (choć
nie mniej ważne), jak oświetlenie
przejść dla pieszych czy progi
zwalniające, to pozostałe prezen-
tują się wyjątkowo ciekawie. Jed-
nym z nich jest wyznaczenie pa-
sów postojowych wzdłuż jezdni
– na całej długości ulicy – i rozbu-
dowa wysepek azylowych
na przejściach dla pieszych. Jeśli
dodać do tego uzupełnienie ozna-
kowania – ma wyjść bezpieczna
ulica. Koszt? 215 tysięcy.
W tym 150 metrów drogi rowero-
wej po południowej stronie ul.
Kasprowicza od Sokratesa do za-
krętu drogi wewnętrznej równole-
głej do Kasprowicza. Plus tego
rozwiązania jest taki, że spełniło-
by się marzenie mieszkańców
o spokojniejszej ulicy. Minus?
Będzie mniejsza przepustowość,
czyli, w efekcie, korki. Przynaj-
mniej w teorii niektórych.

Skoro o drogach rowerowych:
od Sokratesa do Andersena
wzdłuż Wólczyńskiej jej nie ma.

A gdyby powstała – rowerzyści
mieliby bezpieczny przejazd
od Reymonta po Conrada. A że
nie przewidziano jej budowy w ra-
mach Programu Rozwoju Tras Ro-
werowych do roku 2020, budżet
partycypacyjny jest obecnie jedy-
nym źródłem jej sfinansowania.

O drodze rowerowej na Sokra-
tesa pisaliśmy w październiku, na-
rzekając, że między Kasprowicza
a Wólczyńską ścieżka przecina się
z chodnikiem tyle razy, że ani spa-
cer, ani jazda nie jest komfortowa.
Wyjściem byłoby wytyczenie jej

na skrajach jezdni, na asfalcie – co
spotkało się z przychylnością
mieszkańców – ale Zarząd Dróg
Miejskich nie planuje w najbli-
ższym czasie zmian w tym miejscu.

Jeszcze dalej sięga projekt bu-
dowy ścieżki rowerowej do ronda
Zdzisława Peszkowskiego, na
skrzyżowaniu Wólczyńskiej z Ar-
kuszową. Tu rowerzyści zyskaliby
wygodny wyjazd w kierunku Pusz-
czy Kampinoskiej.

Z rzeczy niezwiązanych z ru-
chem drogowym – boisko przy So-
kratesa powstało czternaście lat te-
mu i przydałaby mu się renowacja.
Projektodawcy proponują, by teren
wyrównać, zasiać trawę, naprawić
ogrodzenie i odnowić bramki. To
o tyle dobry pomysł, bo na terenie
Wawrzyszewa nie ma ogólnodo-
stępnego boiska, a korzystanie
z tego w obecnych warunkach jest
po prostu niebezpieczne. Planowa-
ne koszty – 60 tysięcy złotych.

I na koniec – przy Nocznickie-
go, niemal po sąsiedzku z bo-

iskiem, mógłby powstać trójkątny
skwer. Co ważne – byłby dostępny
tylko w określonych godzinach.
A co na nim? Klasyka – zieleń,

ławki i miejsca do spacerów.
W sam raz na spacery rodziców
z dziećmi i nieuciążliwą rekre-
ację. Wszystko to za 54,5 tysiąca
złotych.

Jak podobają się wam ten pomy-
sły? Przypominamy, że będzie mo-
żna oddać na nie głos w czerwcu.

A co z ruchem?
A mieszkańcy wciąż narzekają

na duży ruch na tej ulicy i fakt, że
tak szerokie jezdnie nie są zbyt
bezpieczne dla pieszych. Rozwią-
zaniem byłoby – według nich
– zwężenie Sokratesa, które spo-
wodowałoby, że kierowcy będą je-
chać wolniej i uważniej, a w rezul-
tacie piesi będą mieli większe
szanse na spokojne przejście
w poprzek jezdni. – Zrobić
na prawym pasie parkowanie
i wszyscy będą szczęśliwi. Piesi
bezpiecznie przejdą, bo samocho-
dy zwolnią, zresztą na jednopa-
smowych ulicach znacznie częściej
kierowcy przepuszczają pieszych.
Mieszkańcy zyskają miejsca po-
stojowe. Ruch się uspokoi, będzie
ciszej i tranzyt zniknie z ulicy – pi-

Dziewięć pomysłów na Sokratesa
� Sokratesa to ulica nie tylko niebezpieczna, ale i – jak wynika z opinii mieszkańców – niezbyt przyjazna. Za bezpieczeństwo odpowiadają
drogowcy, za to za atrakcje lokatorzy okolicy. I zależy im na tym, by było tu spokojnie i sielsko. Pod każdym względem, stąd zapewne wysyp
projektów do budżetu partycypacyjnego.

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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Mieszkańcy
wciąż narzekają na duży
ruch na tej ulicy i fakt, że
tak szerokie jezdnie nie są
zbyt bezpieczne dla
pieszych. Rozwiązaniem
byłoby – według nich
– zwężenie Sokratesa,
które spowodowałoby, że
kierowcy będą jechać
wolniej i uważniej,
a w rezultacie piesi będą
mieli większe szanse
na spokojne przejście
w poprzek jezdni.

Za szeroka dla pieszych. I za mało na niej przejść



sze na naszym forum czytelnik.
– Bardzo dobrze, że chcą zwęzić.
Ja mieszkam przy Sokratesa 13
w nowych blokach i jest dramat.
Wszystko jest po drugiej stronie
(przedszkola, autobusy, szkoły
itp) i nie ma świateł. W nocy kom-
pletnie nic nie widać mimo latarni
(dziwne!). Co więcej, wiele ulic
jest jednopasmowych – jak
Przy Agorze (Sokratesa w nią
przechodzi), podobnie jak Ka-
sprowicza, która na wielu odcin-
kach na jednym pasie zamienia się
w parking – wtóruje mu Piotr.

– Niestety kierowcy pędzą to
raz, a dwa, że ciężko wyjeżdżać
z osiedli z racji ruchu, jaki panuje.
Nie ma więc sensu mieć dwupa-
smowej drogi na całym odcinku.
Proponuję zwężenie na 90% od-
cinka zostawiając 100 metrów
na jej obu końcach w formie
dwóch pasów. To ma głęboki sens,
bo i tak przy Wólczyńskiej jest sta-
cja trafo, a po drugiej stronie So-
kratesa jest Lidl, czy stacja Łukoil,
więc tam dwa pasy mogą być.

Ale nie wszyscy chcą zwężania
ulicy. – Zwężenie Sokratesa to
chory pomysł, spowodowałoby
paraliż komunikacji miejskiej,

więc na pewno nie jest to w inte-
resie mieszkańców. Tranzyt nie-
stety będzie się odbywał do czasu
wybudowania trasy mostu Północ-
nego, ale jak na razie o tym cicho
– pisze z kolei Księżycowy. – Je-
dynym sensownym rozwiązaniem
jest ustawienie sygnalizacji świetl-
nej, ale skoordynowanej z ru-
chem, a nie to co ma miejsce
przy stacji Młociny.

Zarząd Dróg Miejskich na
przełomie marca i kwietnia bę-
dzie prowadził na Sokratesa natę-
żenia ruchu i prędkości chwilowej
pojazdów na wysokości posesji
nr 11–13. Czy to oznacza szanse
na spokojniejszą ulicę dla pie-
szych? – W zależności od prędko-
ści, jaka zostanie wskazana, bę-
dziemy zastanawiać się nad dal-
szymi działaniami. Jeśli to będzie
np. 40 km/h, to nic się nie zmieni,
bo nie ma takiej potrzeby. Ale je-
śli prędkość będzie przekroczona
ponad dopuszczalną, wówczas
wyniki przedstawimy Inżynierowi
Ruchu i to on podejmie decyzję,
co w przypadku tej ulicy należy
zrobić – mówi Karolina Gałecka,
rzecznik ZDM.

(wt)

Jeśli uznać przyjazność ulic dla
rowerzystów za ważny wyznacznik
europejskości (a są ku temu powa-
żne przesłanki), Europa kończy się
na skrzyżowaniu Pułkowej z Herol-
dów. Tam droga dla rowerów się
urywa i choć dalej na północ są
jeszcze dwie wypożyczalnie Veturi-
lo i pasy rowerowe na Wóycickiego,
nie są one połączone z warszawską
siecią dróg. Ale to się zmieni.

Zarząd Dróg Miejskich szuka
właśnie firmy, która wykona pro-
jekt nowej drogi dla rowerów, pla-
nowanej po zachodniej stronie
Pułkowej aż do granicy Warszawy
z Łomiankami. Przy okazji po-
wstanie krótki odcinek po stronie
wschodniej, pomiędzy Farysa i Pa-

pirusów (dalej rowerzyści będą ko-
rzystać z przeznaczonej do remon-
tu drogi serwisowej), przejazdy
przez Pułkową (przy Heroldów,
Dzierżoniowskiej, Wóycickiego
i na granicy miasta) oraz połącze-
nie z pasami na Wóycickiego i uli-
cami lokalnymi. Obok stacji ben-
zynowej jezdnia w kierunku Cen-
trum zostanie przeprofilowana.
Przy okazji drogowcy wyremontują
chodniki i ustawią słupki uniemo-
żliwiające nielegalne parkowanie.

Firma wybrana przez ZDM bę-
dzie mieć dziewięć miesięcy
na przygotowanie projektu, więc
z nowej drogi skorzystamy praw-
dopodobnie w przyszłym roku.

Dominik Gadomski

Pułkowa zyska
drogę dla rowerów
� ZDM załata poważną dziurę na rowerowej mapie Młocin.
Trwają przygotowania do budowy drogi na Pułkowej.

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Dziewięć pomysłów na Sokratesa
dokończenie ze strony 1

Ścieżki rowerowe? Byle z sensem

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

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
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Pokolenie trzydziestoparolat-
ków wie dobrze, że hydrofornie
były osiedlowymi centrami kultu-
ry. Dokładniej – ich płaskie da-
chy. Niskie budowle, na ogół
wpuszczone w niewielką skarpę
były idealnym miejscem na grę
w kapsle czy klasy, punktem spo-
tkań towarzyskich i, nie ukrywaj-
my tego, pierwszych win czy pa-
pierosów. Z czasem popadły
w niełaskę, ale to może się zmie-
nić – powstał projekt Brygidy Za-
wadzkiej, Duong Vu Honga i Ka-
tarzyny Korczak, który ma przy-
wrócić hydroforniom – a w zasa-
dzie na początek jednej – należne
im miejsce.

Projekt ma na celu ożywienie
nieczynnej hydroforni stojącej po-
między blokami przy ul. Gąbiń-
skiej, która niszczeje z roku
na rok szpecąc okolicę. Można
przywrócić ją do życia odświeżając
z zewnątrz i tworząc miejsce przy-
jazne mieszkańcom z nastawie-
niem na rekreację oraz nadając jej
konkretną funkcję – piszą projek-
todawcy. – Rozszerzenie pomysłu
na inne hydrofornie zależy
po pierwsze od zgód udzielonych
przez spółdzielnie i ich chęci
współpracy, co jest długim proce-
sem. Po drugie, szukamy możliwo-
ści finansowych. Jeśli projekt się
powiedzie, to w przyszłym roku
postaramy się zgłosić następny.

Teraz budynek i okolice prezentu-
ją się mizernie – betonowy placyk
i zaniedbany budynek. Projekt po-
wstał we współpracy ze wspólnotą
mieszkaniową i podczas prac wyko-
rzystano pomysły zgłaszane przez
mieszkańców. Pomysłodawcy za-
pewniają, że mają poparcie spół-
dzielni na przeróbkę. Oprócz prze-
chowalni rowerów (po demontażu
zalegających wewnątrz nieużywa-
nych już maszyn) hydrofornia posłu-
żyć ma jako letnia scena, połączona
z placem obok niej trybuno-schod-
kami. Sam plac, obecnie ozdobiony
smutną piaskownicą, ma zostać wy-
posażony w dodatkowe zabawki i in-
stalację siłowni plenerowej. Do tego
donice z zielenią – i już będzie ład-
nie i do tego praktycznie.

Projekt wyceniono na 280 tysię-
cy: 75 tysięcy ma kosztować przy-
gotowanie hydroforni (a więc
projekt, demontaż nieczynnych
instalacji i wstępny remont), 110
tysięcy – roboty budowlane w bu-
dynku i okolicy a wyposażenie
wnętrza w dwupiętrowe stojaki
rowerowe oraz zakup „atrakcji”
wokół – 95 tysięcy. Swoje popar-
cie dla tego pomysłu będziemy
mogli wyrazić w czerwcu – pod-
czas głosowania nad budżetem
partycypacyjnym.

Znacie inne, podobne miejsca,
którym przydałby się taki lifting?

(wt)

Drugie życie hydroforni
� Cztery lata temu pisaliśmy o złym stanie bielańskich
hydroforni. Problem ich stanu technicznego to jedno,
ale czy nie szkoda, by takie „fajne” miejsca stały
bezużyteczne społecznie?

W najbliższych dniach powinny
rozpocząć się ostatnie odbiory
techniczne budynku Słodowiec
City. Ostatecznie powinien zostać
oddany do użytku już w marcu.
Nie wszystkim się to nieforemne
gmaszysko o wysokości 8–10 pię-
ter podoba, jego bryła przytłacza
okolicę i całkowicie zasłania do-
tychczasową zabudowę od strony
metra. Ale cóż. Jest i za chwilę
zacznie się zaludniać. Znajdzie
się w nim prawie 800 mieszkań
i podobna liczba miejsc parkingo-
wych w garażu podziemnym. Po-
żytek dla mieszkańców Słodowca
jest taki, że na parterze znajdą się
lokale handlowe i usługowe.

Tym samym dobiega końca
pierwszy etap rewolucji urbanistycz-
nej skrzyżowania Żeromskiego
i Marymonckiej, która ma odmienić
okolicę. Kolejna faza nadejdzie
wraz z przebudową placu na Serku.
Nie wiadomo tylko kiedy. Z racji
położenia nad stacją metra Słodo-
wiec, Serek Bielański to potencjal-
nie jeden z najlepszych terenów in-
westycyjnych w stolicy. Przypomnij-
my, że pierwotnie serek miał być

podzielony i sprzedany. Tyle, że pol-
skie prawo nie przewiduje warstwo-
wej własności gruntów.

– Chcemy, by zabudowa była
jednorodna. Żeby projekt wyko-
nał jeden podmiot, a nie np.
osiem. I potem każdy zbuduje co
chce i nic do siebie nie będzie pa-
sowało – mówi wiceburmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk. Spo-
rządzanie planu wciąż trwa.
– I może jeszcze potrwać, potem
zostaną wdrożone procedury spo-
rządzania doń uwag, odbędą się
konsultacje. Przewiduję, że po-
trwa to jeszcze dwa, a może na-
wet trzy lata – ocenia Pietruczuk.

Swoje pomysły na Serek mają
mieszkańcy. Do przyszłorocznego
budżetu partycypacyjnego zgło-
szono pomysł urządzenia tu let-
niego teatru. Przedstawienia od-
bywałyby się na trawie przy stacji
metra Słodowiec. Organizator
koncertów zapewniłby scenę dla
artysty, leżaki i poduszki dla pu-
bliczności. Czy warto wydać na to
pół miliona złotych, zdecydujemy
już w czerwcu. Może byłby to
pierwszy krok do stworzenia
na Serku namiastki miasta przyja-
znego mieszkańcom a nie dewe-
loperom?

(wk)

Kończą Słodowiec City. A co z Serkiem?
� Trwają ostatnie odbiory, porządki i prace wykończeniowe w olbrzymim budynku
Słodowiec City. A co z zagospodarowaniem Serka?



Prawdą jest, że tunele akustyczne
są za krótkie – nie zostały doprowa-
dzone chociażby do wiaduktu, po-
wodując „efekt gwizdka”. Jednak
praprzyczyną problemu hałasu oraz
innych poważnych uciążliwości, ja-
kich doświadczają mieszkańcy osie-
dli sąsiadujących z trasą, jest kurio-
zalny pomysł, aby ruch tranzytowy
z autostrady wprowadzić do miasta,
między osiedla mieszkaniowe.

Wdzięczność i uznanie za poru-
szenie problemu niszczącego nasze
życie hałasu nie przesłania jednak
naszego niepokoju i sprzeciwu wo-
bec innego wątku poruszonego
w tym samym tekście. Nie podziela-
my bowiem oceny, że obok kościoła
św. Rafała i Alberta „jest zadbany
trawnik” a „wzdłuż tuneli akustycz-
nych rosną już nowe drzewa”. Za-
dowolenie z prac związanych z upo-
rządkowaniem terenu w okolicy wia-
duktu ulicy Mickiewicza nad prze-

budowaną Trasą AK dotyczyć może
strony żoliborskiej.

Z przykrością stwierdzamy, że
po bielańskiej stronie trasy zakres
prac porządkowych był nie tylko
znacznie skromniejszy, lecz pozo-
stały tam również obszary zniszczo-
ne w trakcie przebudowy i nieupo-
rządkowane po jej zakończeniu.
W szczególności wskazać tu należy,
że w trakcie przebudowy wycięto
szpaler kasztanowców na wysoko-
ści kościoła św. Rafała i Alberta
(ciągnący się do ul. Gwiaździstej)
oraz duży klon czerwony i szpaler
klonów srebrnych, które rosły
na ziemnym wale wzdłuż trasy.
W miejsce znacznej liczby wycię-
tych drzew, na wale posadzono
w sierpniu kilka małych sadzonek
lipy, które zmarniały wskutek pa-
nujących wtedy upałów.

Obserwacja prac wskazuje, że
wykonawca remontu trasy uznał

porządkowanie terenu po stronie
bielańskiej za zakończone. Jeżeli
tak jest w istocie, to – wbrew wcze-
śniejszym zapewnieniom władz
miejskich oraz wykonawcy – po re-
moncie pozostał nam potworny ha-
łas oraz pustka po wyciętych drze-
wach. I nie będzie to obrazek widy-
wany podczas wyjazdów na zachód
Europy albo na Discovery
(od dawna nie prowadzi się koło-
wego ruchu tranzytowego środkiem
osiedli mieszkaniowych, a duże
drzewa masowo sadzi się dla po-
prawy jakości miejskiego życia).

Z poważaniem
Rada Budynku Klaudyny 6

w SBM Ruda

Odpowiedź GDDKiA:
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i Autostrad realizując
przedsięwzięcia drogowe działa
zgodnie z obowiązującym prawem
jak i w oparciu o pozyskane decy-
zje niezbędne do realizacji inwesty-
cji. Odnosząc się do interwencji
mieszkańców Spółdzielni Mieszka-
niowej Ruda, informujemy, że
straty przyrodnicze wynikłe na sku-
tek wycięcia drzew kolidujących
z realizacją infrastruktury drogo-
wej, zostały wyrównane poprzez
wykonanie nasadzeń kompensacyj-
nych. Nasadzenia kompensacyjne
obejmowały posadzenie m.in. 860

szt. nowych drzew, 3126 szt. krze-
wów i pnączy, co miało na celu wy-
równanie ewentualnej utraty walo-
rów krajobrazowo-przyrodniczych
na skutek realizowanego projektu.
Wszystkie rozwiązania projektowe,
w tym również projekt zieleni, uzy-
skały wymagane prawem zatwier-
dzenia m.in. Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska. Woje-
woda Mazowiecki zapewnił udział
społeczeństwa na etapie zatwier-
dzania projektu przed wydaniem
decyzji, tym samym zostały zacho-
wane wszelkie wymagane prawem
procedury administracyjne dla
zgłaszania ewentualnych uwag
do projektu. Jednocześnie wraz
z uzyskaniem we wrześniu 2015 ro-
ku pozwolenia na użytkowanie
upłynęła możliwość wprowadzenia
wszelkich zmian w ramach realizo-
wanego projektu.

Tak znaczna liczba wykonanych
nasadzeń została zaprojektowana
i wykonana z maksymalnym wy-
korzystaniem dostępnego (z uwa-
gi na zaprojektowaną infrastruk-
turę techniczną) w liniach rozgra-
niczających terenu. Zadaniem
wykonawcy robót jest pielęgnacja
zieleni oraz uzupełnianie ewentu-
alnych strat powstałych na skutek
niewłaściwej opieki. Odnośnie
wycinki „szpaleru kasztanowców”
znajdującego się w rejonie kościo-

ła pw. Świętych Wyznawców Ojca
Rafała i Brata Alberta, należy
przypomnieć, że GDDKiA wyszła
z propozycją przesadzenia dużych
cennych drzew w inne pobliskie
tereny nie objęte budową. Wycin-
ka została wykonana, gdy przed-
stawiciele Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Dzielnicy Biela-
ny i Żoliborz nie widzieli możli-
wości przesadzenia drzew na te-
renie dzielnicy Bielany, a jedyna
wskazana lokalizacja okazała się
niemożliwa z powodów technicz-
nych. Jednocześnie w rejonie
„szpaleru kasztanowców” zostały
wykonane półtunelowe ekrany
dźwiękochłonne, których efek-
tywność dźwiękochłonna przewy-
ższa dotychczasowe rozwiązanie.

W kontekście braków i uszko-
dzeń terenów zielonych powsta-
łych na skutek realizacji projektu,
usterki te zostały zgłoszone wyko-
nawcy. Jednocześnie z uwagi
na wiele zniszczeń powstałych nie
z winy wykonawcy prosimy, aby lo-
kalizacja stwierdzonych usterek
została jednoznacznie opisana
bądź udokumentowana na zdję-
ciach, aby mogła zostać skutecznie
zgłoszona wykonawcy do usunię-
cia w ramach gwarancji jakości.

Łukasz Jóźwiak
Biuro Generalnego Dyrektora

Kierownik Zespołu Komunikacji

List do „Echa”

Po remoncie Trasy AK pozostał nam hałas i łyse trawniki
� W jednym z ostatnich wydań został zamieszczony tekst „Piękna obwodnica przez środek osiedla” poświęcony zakończeniu przebudowy Trasy
Armii Krajowej w okolicach osiedli Ruda i Potok. Jako mieszkańcy jednego z budynków posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu
ulicy Mickiewicza nad Trasą AK, wdzięczni jesteśmy za podjęcie problemu hałasu degradującego jakość naszego życia.

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



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 kierowców.

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 Miejskiego
wpłynęło 350 skarg na prowadzą-
cych pojazdy (łącznie – na kierow-
ców, motorniczych i maszynistów)
– mówi Małgorzata Potocka, rzecz-
nik ZTM. – Większość skarg doty-
czy nieodpowiedniego słownictwa
prowadzących pojazdy, nieotwiera-
nia pierwszych drzwi, niewypusz-
czania z pojazdu na przystanku,
„szarpania” pojazdem podczas jaz-
dy, zamykania drzwi przed nosem.

ZTM zapewnia też, że wszyst-
kie skargi są rozpatrywane, wobec
winnych są wyciągane konsekwen-
cje a pasażerowie zawsze są infor-
mowani 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.
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Sprawa jest awaryjna, bo miejsc
w przedszkolach na Bielanach
brakuje. W nowej placówce opie-
kę otrzyma 125 dzieci.

Przeciwko rozbudowie prote-
stują jednak rodzice. Od dawna,
od kiedy w 2014 roku pomysł się

pojawił. Argumentują, że
przy planowaniu remontu ich za-
strzeżenia nie zostały wzięte
pod uwagę. Ich zdaniem, rozbu-
dowa doprowadzi bowiem do li-
kwidacji niemal całej zieleni
na terenie placówki, poza tym

zdecydowanie skurczy się teren
do uprawiania sportu.

Zarząd dzielnicy dowodzi, że
teren szkoły przy ul. Samogłoska
to najlepsze z możliwych rozwią-
zań. Inne lokalizacje zostały od-
rzucone ze względów ekonomicz-
nych. Protestujący rodzice propo-
nowali budowę przedszkola na te-
renie sąsiadujących ze szkołą kor-
tów tenisowych i starego domu
nauczycielskiego. Samorząd taką
opcję jednak odrzucił.

Trzy sale dla przedszkola
Wszystko wskazuje na to, że

na zmianę lokalizacji i rozważanie
alternatywnych opcji jest już zdecy-
dowanie za późno. Teraz rodzice
chcą, by uwzględniono ich postulaty
odnoszące się do samej moderniza-
cji budynku i protestują przeciwko
przeprowadzeniu modernizacji

w trakcie roku szkolnego. Według
planów prace mają być ukończone
w październiku lub listopadzie.
Pod koniec stycznia odbyło się spo-
tkanie władz z rodzicami, na którym
burmistrz zapowiedział, że nie bę-
dzie nadbudowy kondygnacji
nad całą szkołą, co zakładał wcze-
śniejszy plan oprotestowany przez
rodziców, a jedynie nadbudowa
nad salą gimnastyczną. Powstaną
tam trzy sale na potrzeby przed-
szkola. Zaplanowane zostało jeszcze
jedno spotkanie ze społecznością
szkoły. Ma się odbyć na przełomie
lutego i marca. – Na pewno nie zro-
bimy nic, czego nie zaakceptują ro-
dzice. A ich postulaty weźmiemy
pod uwagę, oczywiście w zakresie
możliwym do realizacji – mówi wi-
ceburmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Uspokaja też, że wstępny plan re-
montu nie przewiduje zamknięcia

szkoły, a jedynie czasowe ogranicze-
nie jej funkcjonowania. – Chciałbym

zapewnić, że dołożymy wszelkich
starań, by prace remontowe nie za-
kłóciły procesu nauczania – deklaru-
je burmistrz Tomasz Mencina.

(wk)

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
komornicza? Pomogę w zamianie / w sprzedaży
w korzystnej cenie / pozostanie w mieszkaniu
z mniejszym czynszem. Proszę tel. 500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718
·SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANO-
REKREACYJNĄ 1700 M2 W KALISZKACH,
GMINA CZOSNÓW GRANICZY Z PUSZCZĄ
KAMPINOSKĄ, WODA, GAZ, PRĄD, DOMEK
DREWNIANY TEL. 607-445-147

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

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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Podstawówka przy Samogłoska zyska piętro dla przedszkolaków
� Z rekordowego tegorocznego budżetu 400 milionów zł Bielany chcą w tym roku wyremontować i rozbudować kilkanaście szkół. Jedną
z placówek przewidzianych do modernizacji jest Szkoła Podstawowa nr 77 przy ulicy Samogłoska 9, która ma zostać w tym roku zaadaptowana
na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego. Przeciwko tej inwestycji protestują rodzice.

Pod koniec
stycznia odbyło się
spotkanie władz
z rodzicami, na którym
burmistrz zapowiedział, że
nie będzie nadbudowy
kondygnacji nad całą
szkołą, co zakładał
wcześniejszy plan
oprotestowany przez
rodziców, a jedynie
nadbudowa nad salą
gimnastyczną.

OGŁOSZENIA DROBNE ·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Drzewa wycinka, odbiór złomu, transport, tel.
797-769-488
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·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 0zł 504-617-837
·Naprawa komputerów i laptopów, bezpłatny
odbiór na terenie Warszawy. Rzetelnie i fachowo!
Serwis RSOnline, Włościańska 15. Zadzwoń: +48
513-325-326
·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
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty kompleksowo, adaptacja mieszkań,
domów pod klucz; wieloletnie doświadczenie
796-959-339
·Autoryzowany serwis kotłów Junkers Buderus
Viessmann Beretta DeDietrich Vaillant,
konserwacje, tel. 608-328-334
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

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

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501
·REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
BRYGADA BEZ NAŁOGÓW. WYCENA GRATIS.
TEL. 516-165-449 WWW.DRABINKA.PL

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
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 668 – 681-916
·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

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

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

·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888.
Dzwonić po 20-tej

·Przychodnia lekarska zatrudni personel
sprzątający. Tel. 600-810-876

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

·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

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Rafał Puszkarski
e-mail: rafal.puszkarski@gazetaecho.pl,
tel. 508-125-418

Biuro 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 poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl



Wy glą da na to, że tak. Zresz tą,
wy bie gi dla psów w War sza wie są
rzad ko ścią. A je śli już są – to
na ogół to wy gro dzo ne miej sca,
gdzie głów ną, je śli nie je dy ną
atrak cją, jest kosz na psie od cho -
dy. Resz ta w myśl za sa dy „jest
miej sce, to niech bie ga”. A prze -
cież tak nie tyl ko nie mu si być, ale
na wet nie po win no. Przy kład? Je -
den z naj le piej po my śla nych war -
szaw skich psich wy bie gów,
przy Ogro dzie Kra siń skich. Jest
du ży, ale to nie tyl ko pu sta prze -
strzeń, na któ rej mo gą bie gać
zwie rzę ta. To w za sa dzie psi plac
za baw – są tam kon struk cje, przez
któ re nasz pu pil mo że ska kać,
wspi nać się na nie czy bie gać mię -
dzy ni mi. Do te go ław ki dla wła -
ści cie li, a dla czwo ro no gów – wy -
zna czo ne miej sca do za ła twia nia
swych po trzeb.

Po mysł pro sty, za to nie zwy kle
atrak cyj ny. Mi ło śni cy psów, któ -
rzy od wie dza ją to miej sce są
zgod ni, że na po dob nych za sa -
dach i w po dob ny spo sób po win -
ny po wsta wać ko lej ne wy bie gi.

Czy wła śnie tak bę dzie wy glą -
dał wy bieg przy Sze ge dyń skiej?
Je śli po mysł zgło szo ny do bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go wy gra, wie le
na to wska zu je. Zło żo ny pro jekt
za kła da wy gro dze nie pla cu na ty -
łach Cen trum Edu ka cji Kul tu ral -
nej, na uzy ska nym w ten spo sób
miej scu usta wie nie psich za ba -
wek: kół i płot ków do prze ska ki -
wa nia, tu ne lu, rów no wa żni. Plus
miej sce na psią to a le tę. Te ren nie
jest du ży – ma mieć 700 m2.

Wydzielona toaleta dla
zwierząt

Wy bie gi dla psów w bu dże cie
par ty cy pa cyj nym do tej po ry nie
mia ły szczę ścia. Ge ne ral nie po ku -
tu je prze ko na nie, że to wy dzie lo -
na to a le ta dla zwie rząt, więc nie
ma sen su, by prze zna czać na nią
pie nią dze, sko ro wy star czy, by
wła ści ciel po swo im pu pi lu po -

sprzą tał. Tym cza sem we dług sto -
łecz nych da nych co dzie sią ty war -
sza wiak ma psa – a to już zna czą -
ca si ła. Je śli bie lań scy psia rze po -
łą czą swe gło sy – pro jekt ma
wszel kie szan se po wo dze nia. Tyl -
ko czy spodo ba się miesz kań com
oko lic?

Mo żna przy pusz czać, że tak.
– Le piej chy ba, że by pies, za prze -
pro sze niem, wal nął ku pę gdzieś
za płot kiem niż w miej scu, gdzie
cho dzą dzie ci – mó wi pa ni Ja dwi -
ga, spo tka na przez nas na Sze ge -
dyń skiej. – Bo te raz to tak: dzie -
ciak po bie gnie za pił ką, któ ra
z bo iska wy le ci i wdep nie. A tak
to wdep nąć mo że naj wy żej wła ści -
ciel.

In ne go zda nia jest mło dy czło -
wiek, któ ry na spa cer wy szedł
z czar no -bia łym mie szań cem.

– Psa mam na smy czy, więc idzie
przy no dze. Dla nie go żad na fraj -
da. A gdy by rze czy wi ście był tu
plac, na któ rym mo żna by psu
i pa tyk rzu cić i przez pień po ska -
kać – obaj by śmy się cie szy li.
A czy wdep nę? Nie w to, co zo -
sta wi Atos, bo za wsze sprzą tam.
Nie chcę, by ktoś na rze kał na mo -
je go psa al bo na mnie.

Czy za tem jest sens pla no wać
wy bie gi dla psów? A je śli tak – to
ja kie? Je śli zaś nie – dla cze go?
Cze ka my na opi nie.

(wt)

Nie wybieg, a plac zabaw dla psów na Wrzecionie?
� Wybieg dla psów na Bielanach jest obecnie jeden – w parku Herberta. Czy naprawdę tak trudno znaleźć miejsce, z którego mogą korzystać
psy bez przeszkadzania innym?

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

Złożony
projekt zakłada
wygrodzenie placu
na tyłach Centrum
Edukacji Kulturalnej,
na na uzyskanym w ten
sposób miejscu
ustawienie psich
zabawek: kół i płotków
do przeskakiwania,
tunelu, równoważni. Plus
miejsce na psią toaletę.




