
8 grudnia w Internecie pojawiła
się petycja autorstwa lekarzy Od-
działu Chirurgicznego dla Dzieci
w Szpitalu Bielańskim, pod którą
w ciągu kilku dni podpisały dwa
tysiące warszawiaków.

– Zostaliśmy poinformowani
przez panią dyrektor Szpitala
Bielańskiego Dorotę Gałczyńską-
-Zych o planie zamknięcia od-
działu – piszą autorzy petycji. –
Pragniemy poinformować Pań-

stwa, że wiąże się to z ogromnymi

utrudnieniami dla mieszkańców.
Zajmujemy się leczeniem plano-
wym chorób dotykających znacz-
ną część populacji dziecięcej, ta-
kich jak przepuklina, wnętrostwo,
stulejka, znamiona skórne i inne.
Wykonujemy ok. 1000 zabiegów
operacyjnych rocznie, hospitali-
zujemy ok. 1600 pacjentów.

19-łóżkowy oddział chirurgii
dziecięcej pod kierownictwem dr
Jerzego Michalaka przyjmuje ma-
łych pacjentów nie tylko z Bielan,

ale także Bemowa, Białołęki, Le-
gionowa, Jabłonny, Chotomowa,
i kilku innych miejscowości, leżą-
cych na północ od Warszawy.
Na przyszły rok planowane jest
przeniesienie oddziału do Warszaw-
skiego Szpitala dla Dzieci przy Ko-
pernika 43 w Śródmieściu. Jednym
z argumentów jest małe obłożenie.
Podczas gdy Szpital Bielański zma-
ga się z niedoborem łóżek, średnie
obłożenie Oddziału Chirurgicznego
dla Dzieci to tylko 50%.

– Działanie dyrekcji szpitala
jest całkowicie nieodpowiedzialne
– pisze radny Daniel Pieniek. –
Kilka tygodni temu mieliśmy po-

siedzenie komisji zdrowia poświę-
cone przyszłości szpitala i nie było
o tym ani słowa. Nie wyobrażam
sobie, aby oddział, który istnieje
od 50 lat i w którym leczeni są
najmłodsi, miał zostać zamknięty.

– Nie zostaliśmy uprzedzeni
o planach przeniesienia oddziału
– dodaje Grzegorz Pietruczuk,
wiceburmistrz Bielan. – Siadamy
do rozmów na ten temat.

– To nie zamknięcie, ale prze-
niesienie i racjonalna decyzja –
odpowiada Dorota Gałczyńska-

-Zych, dyrektorka Szpitala Bie-
lańskiego. – Na naszym Oddziale
Chirurgii Dziecięcej zabiegi są
wykonywane u 51% pacjentów,
zaś przy Kopernika u 81%. War-
szawski Szpital dla Dzieci to su-
pernowoczesna placówka, prze-
znaczona tylko i wyłącznie dla
najmłodszych pacjentów, położo-
na w prawie ścisłym centrum War-
szawy. Są tam dwie przeszklone
sale operacyjne, a cały szpital jest
urządzony z myślą o dzieciach.
Na polskie warunki to placówka
rodem z następnego stulecia.

Zgodnie z tzw. mapą potrzeb
zdrowotnych w naszym woje-
wództwie powinno być teraz 150
łóżek na oddziałach chirurgii
dziecięcej, ale jest ich 349. Zda-
niem dyrektorki Szpitala Bielań-
skiego wzmacnianie nowocze-

snych ośrodków kosztem słab-
szych jest rozwiązaniem racjonal-
nym, poprawiającym dostęp
do usług medycznych i ich po-
ziom. W jej opinii mieszkańcy
Bielan więcej zyskają, niż stracą.

– Bielany i Żoliborz to „stare”
dzielnice, mające ogromne zapo-
trzebowanie na oddziały interni-
styczne i geriatryczne – mówi dy-
rektorka Gałczyńska-Zych. – Dzię-

ki przeniesieniu chirurgii dziecięcej
będziemy w stanie wygospodarować
co najmniej dziesięć nowych łóżek
dla oddziału internistycznego. We-
dług szacunków zapotrzebowanie
wynosi 130% naszych możliwości.
Dochodzi do sytuacji, w których
brakuje łóżek dla starszych osób,
pilnie potrzebujących hospitalizacji.

Oddział chirurgii dziecięcej zo-
stanie przeniesiony do Śródmie-
ścia prawdopodobnie 1 lutego.
Pracujący na Bielanach lekarze
będą musieli formalnie się zwol-
nić, ale w Warszawskim Szpitalu
dla Dzieci mają obiecane miejsca
pracy. Po połączeniu przy Koper-
nika będą do dyspozycji łóżka
dla 34 młodych pacjentów.

(dg)
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Chirurgia dziecięca znika z Bielan
� Ważny oddział zostanie przeniesiony ze Szpitala Bielańskiego do Śródmieścia. Mieszkańcy Bielan protestują.

Podczas
gdy Szpital Bielański
zmaga się z niedoborem
łóżek, średnie obłożenie
Oddziału Chirurgicznego
dla Dzieci to tylko 50%.



Mieszkańcy Radiowa, samo-
rząd Bielan, stowarzyszenie Czy-
ste Radiowo, mazowiecki inspek-
tor ochrony środowiska Adam
Ludwikowski, główny inspektor
dr Marek Haliniak i marszałek
mazowiecki Adam Struzik – wszy-
scy przegrali bitwę o szybkie za-
mknięcie kompostowni, która
od czterech lat jest wrogiem nu-
mer jeden dla kilku tysięcy war-
szawiaków. 5 grudnia Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny stanął
po stronie zagrożonych interesów
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania. Kompostownia
może działać dalej, bo jej za-
mknięcie z końcem roku groziło-
by „niebezpieczeństwem wyrzą-
dzenia znacznej szkody lub spo-
wodowaniem trudnych do odwró-
cenia skutków”.

Grali jak nigdy…
24 października generalny in-

spektor ochrony środowiska na-
kazał MPO zamknięcie instalacji
na Radiowie, zaś 28 listopada
marszałek mazowiecki odmówił
firmie udzielenia tzw. pozwolenia
zintegrowanego, potrzebnego
do prowadzenia kompostowni
w przyszłym roku. Jak czytamy
w uzasadnieniu decyzji marszał-
ka, instalacja na Radiowie nie
spełnia wielu wymogów prawa,
a „proces przetwarzania odpadów
jest prowadzony w sposób iluzo-
ryczny, bez efektu ekologicznego
w postaci skutecznego wydziele-

nia podstawowych odpadów na-
dających się do recyklingu”.

Jak czytamy w dokumencie,
proces technologiczny w kompo-
stowni rozpoczyna się, gdy śmie-
ciarka jest rozładowywana, śmieci
trafiają na wagę, a następnie pra-
cownicy wybierają spośród nich
odpady gabarytowe i niebezpiecz-
ne. Pozostałe odpadki są ładowa-
ne do elektrycznej rozdrabniarki,
a powstałe w ten sposób odłamki
są sortowane na mniejsze (poni-
żej 8 cm – trafiają do tzw. lejów
zasypowych) i większe, spośród
których metalowe elementy są

wyciągane przez elektromagnesy.
Kolejnym etapem jest biologiczne
przetwarzanie odpadków. Roz-
drobnione śmieci trafiają na pół-
tora miesiąca do jednego z 36
bioreaktorów, w którym są kom-
postowane przez bakterie tleno-
we. Jeden lub dwa razy podczas
trwania procesu śmieci są „prze-
rzucane” do sąsiedniego reakto-
ra. Zdaniem marszałka już w mo-
mencie otwierania kompostowni
dostępne były w Polsce znacznie
nowocześniejsze rozwiązania.

– Ograniczony zasób urządzeń
technicznych uniemożliwia efek-

tywne wydzielenie surowców
wtórnych przeznaczonych do re-
cyklingu oraz odpadów takich, jak
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny czy baterie i akumula-
tory – czytamy w decyzji marszał-
ka. – W wyniku procesu przetwa-
rzania nie są wysegregowywane
podstawowe odpady surowcowe,
takie jak papier i tektura, tworzy-
wa sztuczne, szkło, odpady wielo-
materiałowe i metale nieżelazne.
Jedynym odpadem wydzielanym
w toku procesu technologicznego
są metale żelazne, jednak również
w tym przypadku efektywność
procesu nie jest wysoka.

Wszystko to sprawia, że w opi-
nii urzędników marszałka Adama
Struzika MPO nie powinno do-
stać pozwolenia zintegrowanego.

…ale przegrali jak zawsze
– Wojewódzki Sąd Administra-

cyjny przychylił się do naszego
wniosku i postanowił wstrzymać
wykonanie zaskarżonej decyzji
głównego inspektora ochrony śro-
dowiska – poinformowało
MPO 13 grudnia w specjalnym ko-
munikacie. – Postanowienie z 5
grudnia oznacza, że instalacja
do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpa-
dów komunalnych w Radiowie bę-
dzie funkcjonowała po 1 stycznia.

W uzasadnieniu wyroku WSA
napisano m.in., że zamknięcie
kompostowni w sylwestra ozna-
czałoby, że MPO nie mogłoby wy-

wiązać się z obowiązujących
do końca lipca umów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych, co skutkowałoby ka-
rami finansowymi.

– Skutki te mają charakter nie-
odwracalny, ponieważ nawet po-
nowne uruchomienie instalacji nie
pozwoli na zwrot poniesionych
wydatków, a ze względu na wyso-
kie koszty eksploatacji szkoda
mogłaby być znaczna – czytamy
w uzasadnieniu wyroku WSA.

Sąd uznał, że związane z za-
mknięciem kompostowni na Ra-
diowie przekazanie zebranych
śmieci innym firmom wiązałoby
się z ich transportem na duże od-
ległości, co skutkowałoby ryzy-
kiem zagrożenia ekologicznego.
Innymi słowy: MPO nie ma co
zrobić ze śmieciami i może po-
nieść ogromne straty finansowe,
więc kompostownia zostanie.
WSA – jako sąd administracyjny,
badający tylko legalność postano-
wień instytucji państwowych – nie
był zobowiązany do zajęcia się

problemami warszawiaków,
mieszkających w pobliżu kompo-
stowni. MPO wygrało na kolej-
nym froncie. Instalacja na Radio-
wie zostaje z nami.

Co dalej?
Wstrzymanie wykonania decy-

zji to jeszcze nie jest wyrok. To
stosowana często przez sądy ad-
ministracyjne procedura zabez-
pieczająca interes strony postępo-
wania sądowego w przypadku,
gdy zaskarżona decyzja może wy-
rządzić jej nieodwracalne skutki.
Po pierwsze Czyste Radiowo mo-
że złożyć do Naczelnego Sądu
Administracyjnego zażalenie
na postanowienie o wstrzymaniu
wykonania decyzji, a po drugie
za kilka miesięcy przed WSA od-
będzie się zasadnicza rozprawa,
na której sąd merytorycznie roz-
patrzy sprawę. Wstrzymanie wy-
konania decyzji nie przesądza
o tym, jaki będzie ostateczny wy-
rok. Oczywiście należy spodzie-
wać się skargi kasacyjnej każdej
ze stron do NSA po wyroku
WSA, więc poczekamy jeszcze co
najmniej rok na prawomocne roz-
strzygnięcie. Póki co komposto-
wania może działać dalej bez po-
zwolenia zintegrowanego.

Wiceburmistrz Bielan: Nie
poddajemy się

– Postępowanie MPO przez
ostanie lata to skandal – mówi
Grzegorz Pietruczuk, wicebur-
mistrz Bielan. – Trzy niezależne in-
stytucje (WIOŚ, GIOŚ oraz Urząd
Marszałkowski) wydały decyzje
o zamknięciu kompostowni, która
szkodzi tysiącom mieszkańców!
Sąd stanął jednak po stronie spół-
ki, która z pełną premedytacją ła-
mie prawo! To pokazuje, że prawo
w Polsce obowiązuje tylko niektó-
rych. My się nie podajemy. Będzie-
my skarżyć postanowienie sądu.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Kompostownia na razie zostaje
� Nadzieja na szybkie zamknięcie kompostowni w sylwestra zniknęła jak sen złoty. Wojewódzki Sąd Administracyjny tymczasowo wstrzymał
zamknięcie zakładu. Ostateczny wyrok w tej sprawie poznamy zapewne za około rok przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowanie
MPO przez ostanie lata to
skandal – mówi Grzegorz
Pietruczuk, wiceburmistrz
Bielan.
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Budowa metra zawsze oznacza
utrudnienia dla pasażerów komuni-
kacji miejskiej. Było całkowicie ja-
sne, że po wbiciu pierwszej łopaty
na budowie stacji Młynów i Księcia
Janusza układ linii autobusowych
na Kole, Starych Jelonkach i Gór-
cach zmieni się drastycznie. Mało
kto spodziewał się, że Zarząd
Transportu Miejskiego będzie prze-
suwać autobusy nawet na Conrada.

– Zmiany są szokujące – pisze
nasz czytelnik. – Z pętli Chomi-
czówka zniknęły aż dwa autobusy:
kadłubowe 121 przesunięte
na Nowe Bemowo i oblegane 167.
A z Nowego Bemowa popularny
„Edward”, czyli E-2.

167 kursowało między Nowym
Bemowem (później: Chomiczów-
ką) a Siekierkami przez ostat-
nich 15 lat, ale nie przetrwało

rozpoczęcia budowy metra
na Woli. W momencie wbicia
pierwszej łopaty pod budowę sta-
cji pod Górczewską autobusy wy-
jechały na nową trasę z Siekierek
na „Znaną”. Przyczyn tego trzeba
szukać… na Jana Olbrachta.

– Z uwagi na zamknięcie wlotu
Jana Olbrachta do Górczewskiej
z ulicy tej wycofaliśmy linię 520,
zapewniająca jej główne połącze-

nie z resztą miasta – przypomina
Igor Krajnow, rzecznik ZTM. –
W skutek tego do krańca „Zna-

na” zdecydowaliśmy się skiero-
wać linie 155 i 167. Jednocześnie,
w związku ze znikomym wykorzy-
staniem linii 184 na odcinku trasy
pokrywającym się z trasą linii 11,
zdecydowaliśmy że 184 zastą-
pi 167 na odcinku od al. Prymasa
Tysiąclecia do Powstańców Ślą-
skich. Dlatego właśnie linię 167
skierowaliśmy na „Znaną”. Do-
datkowo na Redutowej zastępuje
ona 154 w połączeniu z najbli-
ższym dworcem kolejowym.

Krajnow przypomina, że długie
linie autobusowe są bardzo po-
datne na opóźnienia. Na starej
trasie 167 przedzierało się przez
korki na Powstańców Śląskich,
Obozowej, trasie Prymasa Tysiąc-
lecia, Bitwy Warszawskiej, al.
Niepodległości i Czerniakowskiej,
co według ZTM skutkowało licz-
nymi skargami na brak punktual-
ności.

– 167 to jedyny autobus jaki
znam, który jeździł punktualnie
według rozkładu, przynajmniej aż
do SGH – utrzymuje nasz czytel-
nik. – Potrzebny jest również 184
na dotychczasowej trasie! W opi-
nii ZTM „dubluje się” on z linią
tramwaju 11, ale to kłam-
stwo! 187 i 11 jadą wprawdzie tą
samą trasą przez kilkanaście przy-
stanków, ale ich przystanki są od-
dalone od siebie.

– 184 jest mało wykorzystywane
na Powstańców Śląskich – odpowia-

da rzecznik ZTM. – W rejonie Bie-
lan i Ochoty zapewnia jednak uni-
kalne relacje i dlatego zdecydowali-
śmy się je zachować, łącząc dawną
trasę 167 z końcówkami linii 184.

W nowym układzie mieszkańcy
Chomiczówki mają do dyspozycji
trzy linie autobusowe kursujące
w szczycie co 10–12 minut: 114
(na Żoliborz, Młociny i Bród-

no), 116 (na Marymont, Żoliborz,
Trakt Królewski, Stegny i do Wi-
lanowa) oraz 180 (na Trakt Kró-
lewski, Czerniaków i do Wilano-
wa). Dodatkowo osiedle obsługu-
ją łączące nowe osiedla
przy Kwitnącej z Młocinami mini-
busy 203, rzadko kursujące lokal-
ne 121 i weekendowe 409, najle-
piej służące osobom odwiedzają-
cym cmentarze. Co można popra-
wić? Zapraszamy do dyskusji.

(dg)
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Chomiczówka dotknięta budową metra
� Autobusy kojarzone od wielu lat z Chomiczówką nagle zmieniły trasy po rozpoczęciu budowy metra na Woli. Dlaczego?

W nowym
układzie mieszkańcy
Chomiczówki mają
do dyspozycji trzy linie
autobusowe kursujące
w szczycie co 10–12
minut: 114 (na Żoliborz,
Młociny i Bródno), 116
(na Marymont, Żoliborz,
Trakt Królewski, Stegny
i do Wilanowa) oraz 180
(na Trakt Królewski,
Czerniaków
i do Wilanowa).



Z głosów na forach interneto-
wych można wysnuć wniosek, że
Piaski to nie najgorsze miejsce
do zamieszkania. Mieszkańcy
chwalą sobie fakt, że w najbliższej
okolicy jest wszystko, czego po-
trzeba na co dzień: szkoły, przed-
szkola, sklepy, usługi, tereny zie-
lone, place zabaw, boiska i ścieżki
rowerowe. Dziś Piaski to przede
wszystkim bloki, ale nie zawsze
tak było.

Zanim na początku lat 70. roz-
poczęto budowę osiedla, teren

dzisiaj zabudowany blokami był
w dużej części piaszczystym nie-
użytkiem, zabudowa była rzadka
i chaotyczna.

Piaski na wydmie
Nazwa Piaski skądś się przecież

musiała wziąć. A wzięła się stąd,
że akurat w tym miejscu jeszcze
przed półwieczem znajdowała się
charakterystyczna dla krajobrazu
doliny Wisły wydma, przewiana
prawdopodobnie z terenów Pusz-
czy Kampinoskiej. Piaszczyste te-

reny wydmowe rozciągały się cał-
kiem niedawno po obu stronach
dzisiejszej ulicy Żeromskiego,
na Słodowcu i Piaskach, w kie-
runku ulicy Broniewskiego. Wy-
dmowy piach nie sprzyjał gęstej
zabudowie, więc długo teren ten
pozostawał dziewiczy, a z czasem
między wsiami i folwarkami oto-
czonymi stosunkowo niewielkimi
areałami gruntów ornych rozcią-
gały się piaszczyste nieużytki,
tworzące pokaźnych rozmiarów
wydmy.

Pozostała Gąbińska
Osadą, z której wywodzą się dzi-

siejsze Piaski, są Młociny Burakow-
skie, które leżały w sąsiedztwie sta-
rej wsi Buraków. Odnotowane
po raz pierwszy na planie z 1888 ro-
ku, w początkach dwudziestego
wieku były już sporym osiedlem
o bardzo luźnej zabudowie. Po 1918
roku zostały przekształcone w osie-
dle nazwane Piaski z siecią nieist-
niejących dziś ulic: Chotomską,
Czerwińską, Giżycką, Iłowską poło-
żonych w rejonie obecnej ulicy Bro-
niewskiego. Obecnie jedynym śla-
dem dawnej sieci dróg jest uliczka
Gąbińska łącząca niegdyś Piaski
z Burakowem. Nie ulega wątpliwo-
ści, że tam gdzie dziś są bloki domi-
nowały nieużytki, czego śladem jest
sama nazwa Piaski.

Wciąż ewenementem?
W 1970 roku wyburzono ostat-

nie skupisko starej zabudowy, czyli
tzw. Wrzącą Górkę i zaczęła się
budowa osiedla. Osiedle Piaski
budowano w latach 1970–1975
na podstawie projektu Jerzego
Nowakowskiego. Blokowisko, któ-

re wyrosło na piaszczystych wy-
dmach, może urodą nie grzeszyło,
może i było przytłaczające, ale
miało tę zaletę, że od początku
miało pełną infrastrukturę handlo-
wo-usługową, co było wówczas mi-

mo wszystko ewenementem, a dzi-
siaj jest jeszcze większym. Więc
choć powstały w sąsiedztwie nowe
bloki, bardziej nowoczesne, mniej
monotonne, to jednak mieszka się
tu, jeśli wierzyć obiegowym opi-
niom, całkiem przyjemnie.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów je-
dynie jako płatników składek.
Kiedy ubezpieczonemu lub po-
szkodowanemu w wypadku na-
leży zapłacić odszkodowanie,
zaczyna się problem. Ubezpie-
czyciele znają różne sztuczki,
by nie wypłacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot
odszkodowań, pomaga właśnie
Fundacja Lex Specialis. Jeśli
jesteś osobą poszkodowaną
w wypadku drogowym, w pracy,
padłeś ofiarą błędu medyczne-
go lub doznałeś szkody w wyni-
ku upadku – zgłoś się po BEZ-
PŁATNĄ POMOC. Ze staty-
styk sądowych wynika, że kwoty
odszkodowań wypłacanych do-
browolnie 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 spra-

wach odmowy wypłaty odszko-
dowania w przypadku niewiel-
kich szkód jak drobne złama-
nia, zwichnięcia, urazy, ale
również w przypadku zaniżania
przez lekarzy ubezpieczycieli
procentowego uszczerbku
na zdrowiu. Różnice w możli-
wym odszkodowaniu mogą 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 wypła-
tę pieniędzy na rzecz członków
rodzin 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. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 667 292 145

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!

Osiedle na wydmie, czyli jak powstawały Piaski
� Osiedle Piaski jakie jest, każdy widzi. Może niezbyt urodziwe, ale mało kto narzeka. A co było przed osiedlem?

Blokowisko,
które wyrosło
na piaszczystych
wydmach, może urodą
nie grzeszyło, może i było
przytłaczające, ale miało
tę zaletę, że od początku
miało pełną infrastrukturę
handlowo-usługową, co
było wówczas mimo
wszystko ewenementem,
a dzisiaj jest jeszcze
większym.

Przystanek przy ul. Broniewskiego (marzec 1973 r.)
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W przyszłym roku ciąg ulic
Rudnickiego, Perzyńskiego i Pod-
czaszyńskiego czekają poważne
zmiany. Na skrzyżowaniu z Ko-
chanowskiego powstanie rondo
turbinowe, które poprawi bezpie-
czeństwo i upłynni ruch.

– Dziś najbardziej newralgiczna jest
tu relacja skrętu w lewo z Rudnickie-
go w Kochanowskiego, na zachód –
pisze Zarząd Dróg Miejskich. – Wy-

dzielenie lewoskrętu w sygnalizacji

doprowadziłoby do paraliżu skrzyżo-
wania. Odpowiednio zaprojektowane
rondo turbinowe pozwoli na płynny
przejazd skręcających pojazdów.

Na całej długości ulic powstanie
asfaltowa droga rowerowa. Prze-
jazdy rowerowe i przejścia dla pie-
szych przez mniejsze uliczki będą
wyniesione do poziomu chodnika;
powstanie też komplet przejazdów
na skrzyżowaniu z Broniewskiego.
Wyremontowana zostanie jezdnia

Rudnickiego, zatoki autobusowe
i chodniki. Wzdłuż Rudnickiego
i Perzyńskiego powstaną miejsca
parkingowe, zaś z Kochanowskiego
zniknie zdewastowana droga rowe-
rowa – rowerzyści pojadą jezdnią.

Z projektem można zapoznać
się na stronie www.zdm.waw.pl.
Uwagi należy przesłać na adres
rowery@um.warszawa.pldo 21
grudnia.

(red)

Czas na konsultacje

Trzy ulice do przebudowy
� Do 21 grudnia na Piaskach i Słodowcu trwa dyskusja nad nowym rondem,
miejscami parkingowymi i drogą rowerową.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Chyba wszyscy warszawiacy pa-
miętają o zakazie palenia w szko-
łach czy tramwajach, gorzej jest
z paleniem na placach zabaw,
a zupełnie źle – na przystankach
komunikacji miejskiej, gdzie wi-
dok dżentelmena z „ćmikiem” to
chleb powszedni. Wiedzą o tym
także strażnicy miejscy, którzy
podczas ostatnich dwóch tygodni
skierowali swoją uwagę na osoby
łamiące zakaz na Bielanach i Żo-
liborzu. Owocem akcji było 166
interwencji, przy czym aż połowa
z nich dotyczyła osób niepełnolet-
nich. 58 osób otrzymało mandat,
zaś w trzech przypadkach wniosek
o ukaranie trafił do sądu. W przy-
padku osób nieletnich informo-
wani byli opiekunowie i dyrekcja
szkoły.

Przy okazji strażnicy miejscy
sprawdzili ponad 100 punktów
sprzedających papierosy i e-pa-

pierosy. Nieprawidłowości stwier-
dzono w aż co piątym z nich.

– Świadomość sprzedawców jest
coraz większa i przypadki sprzedaży
zarówno wyrobów tytoniowych, jak
i alkoholu osobom nieletnim zdarza-
ją się coraz rzadziej – mówi Romu-
ald Modzelewski, naczelnik straży
miejskiej z Szegedyńskiej. – W tym
roku funkcjonariusze odnotowali
tylko nieliczne takie przypadki.
Z naszych obserwacji wynika jednak,
że wciąż problemem jest brak wi-
docznych tabliczek informujących
o zakazie sprzedaży papierosów oraz
alkoholu osobom nieletnim.

Straż miejska przypomina, że
zakaz palenia w miejscach pu-
blicznych dotyczy nie tylko papie-
rosów, ale również e-papierosów
i wszystkich podobnych wyrobów.
Złamanie zakazu jest karane
grzywną w wysokości do 500 zł.

(red/sm)

500 minus
Za „dymka” na przystanku
� 166 interwencji w ciągu dwóch tygodni. Straż miejska
pilnuje zakazu palenia w miejscach publicznych.
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KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·Malarz Remonty 8356618 502255424

FINANSE

BBiiuurroo  RRaacchhuunnkkoowwee  zz BBiieellaann  uull..  WWrrzzeecciioonnoo  5599//110022
zzaapprraasszzaa  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy  ffiirrmmyy  nnoowwoo  ppoowwssttaajjąąccee

jjaakk  rróówwnniinniieeżż  jjuużż  iissttnniieejjąąccee  wwwwww..bbiiuurroo--
kkwwaannttuumm..ppll  lluubb  bbiiuurroojjoollaannttaa@ggmmaaiill..ccoomm

·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Kredyty, pożyczki 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·SZYBKA POŻYCZKA DO 25 000 ZŁ, Zadzwoń
lub wyślij sms o treści „Pożyczka” tel.668
682 328

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

ZDROWIE I URODA
·HILLMED – BIOGRAFICZNA 1/45
KOSMETYKA PROFESJONALNA, LASERY
NOWEJ GENERACJI, MEDYCYNA
ESTETYCZNA – MODELOWANIE UST,
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, DEPILACJA
LASEROWA USG RADIOLOG DR. EWA
DYBIEC TEL. 515-66-01-66
WWW.HILLMED.PL

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
·Agencja zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności na teren Dziekanowa
Leśnego i Warszawy. Tel. 22 890-03-94

DDoołłąącczz  ddoo  NNAASS!!  SSzzuukkaasszz  ssttaałłeejj  pprraaccyy  lluubb  cchhcceesszz
ppoo  pprroossttuu  zzaarroobbiićć  ddooddaattkkoowwee  ppiieenniiąąddzzee??  CChhcceesszz
ddoossttoossoowwaaćć  pprraaccęę  ddoo  TTwwooiicchh  zzaajjęęćć  nnpp..  sszzkkoołłyy,,

iinnnneejj  pprraaccyy??  SSkkoonnttaakkttuujj  ssiięę  zz nnaammii  DDoossttaawwccaa  ppiizzzzyy
ww TTeelleeppiizzzzyy..  mmaaiill  ttpp44884499@tteelleeppiizzzzaa..ppll  tteell..
550022--445566--664499  AAttrraakkccyyjjnnee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee!!

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny dzień do ustalenia

505-992-952

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·AA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety ryngrafy orzełki bibeloty tel.
504-017-418

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

– Wpro wa dzam no we roz wią -
za nie i uła twie nie dla ro dzi ców
naj młod szych war sza wia ków
– mó wi pre zy dent Han na Gron -
kie wicz -Waltz. – Mam na dzie ję,
że ten pro jekt wzmoc ni po czu cie
bez pie czeń stwa miesz kań ców,
a co za tym idzie, wpły nie na de -
cy zję o po sia da niu dzie ci.

Cho dzi o tzw. bon żłob ko wy,
któ re go wpro wa dze nie war szaw -
ski sa mo rząd za po wia da na po -
czą tek przy szłe go ro ku. Wy bra ni
ro dzi ce dzie ci w wie ku od 13 mie -
się cy do trzech lat ma ją otrzy my -
wać mie sięcz nie 400 zł, któ re bę -
dą mo gli prze zna czyć na pry wat -
ny żło bek, klub ma lu cha al bo

dzien ne go opie ku na. To wspar cie
fi nan so we bę dą mo gli otrzy mać
ro dzi ce, któ rzy pła cą po dat ki
w War sza wie, nie są na urlo pie
wy cho waw czym, za ra bia ją po ni -
żej 1922 zł net to na jed ne go
człon ka ro dzi ny, a ich dziec ko jest
na li ście ocze ku ją cych na miej sce
w pu blicz nym żłob ku. Otrzy mu jąc
ten bon ro dzi ce bę dą mu sie li zre -
zy gno wać z miej sca lub z ubie ga -
nia się o miej sce w żłob ku pu -
blicz nym lub do fi nan so wa nym
przez mia sto.

– Od 2006 ro ku po wsta ło
w War sza wie 26 no wych żłob ków,
a w cią gu dwóch lat przy bę dzie
jesz cze 15 – do da je war szaw ska
rad na Alek san dra Ga jew ska.
– Mia sto mu si spraw nie do pa so -
wy wać się do zmie nia ją cych się
po trzeb ro dzin. Dla te go do żłob -
ków pu blicz nych, sys te mu opie ku -
na dzien ne go i wy ku pu miejsc
w pla ców kach pry wat nych do łą czy
pro gram bo nów żłob ko wych. Pro -
jekt ten mo że być bar dzo wy mier -
ny i po moc ro dzi com w po wro cie
na ry nek pra cy. W przy szłym ro ku
mo gą na nim zy skać aż 4 tys. ro -

dzin, któ re w War sza wie miesz ka -
ją, pra cu ją i pła cą po dat ki.

Na bo ny żłob ko we wy da my
w przy szłym ro ku po nad 7 mln zł.
Choć Ra da War sza wy nie pod ję ła
jesz cze od po wied niej uchwa ły, jest
to naj wy raź niej tyl ko kwe stią cza -
su. Znacz nie mniej za awan so wa ne
są pra ce nad in nym pro ro dzin nym
pro jek tem: dar mo wą ko mu ni ka cją
miej ską dla uczniów pod sta wó wek.

Darmowe bilety wciąż
przedmiotem analiz

Zgod nie z ak tu al ną ta ry fą bi le -
to wą za bi le ty nie pła cą m.in. se -
nio rzy ma ją cy po wy żej 70 lat, po -
sło wie, nie któ re oso by nie peł no -
spraw ne i naj młod sze dzie ci, dla
któ rych bez płat ne prze jaz dy koń -
czą się 30 wrze śnia w ro ku, w któ -
rym koń czą sie dem lat. Uczniom
szkół pod sta wo wych trze ba już wy -
ro bić Kar tę Miej ską. Je śli miesz -
ka my w War sza wie i pła ci my tu
po dat ki, 30-dnio wy bi let dla dziec -
ka kosz tu je 49 zł. To pro blem nie
tyl ko fi nan so wy. War szaw ski ra -
tusz roz wa ża wpro wa dze nie dar -
mo wej ko mu ni ka cji miej skiej dla

uczniów pod sta wó wek w okre sie
od 1 wrze śnia do 30 czerw ca m.in
po to, by mniej sza licz ba dzie ci by -
ła od wo żo na do szkół sa mo cho da -
mi. Gdy by zmia na we szła w ży cie,
pra wo do 100-pro cen to wej ulgi

przez więk szą część ro ku zy ska ło -
by po nad 110 tys. uczniów.

– W tym mo men cie ana li zu je -
my skut ki fi nan so we wpro wa dze -
nia te go pro jek tu i pro wa dzi my
an kie ty w szko łach – mó wi wi ce -
pre zy dent Re na ta Ka znow ska.
– Je śli za pad nie osta tecz na de cy -
zja, re al nym ter mi nem wpro wa -
dze nia dar mo wych bi le tów jest 1
wrze śnia.

(dg)

Darmowe bilety i 400+ na żłobek, czyli „ratusz dzieciom”
� Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłasza nową politykę prorodzinną. Jest szansa, że kilka tysięcy rodzin zaoszczędzi miesięcznie po 400 zł,
a kolejnych 100 tys. – po 50 zł.

Na bony
żłobkowe wydamy
w przyszłym roku
ponad 7 mln zł. Choć
Rada Warszawy nie
podjęła jeszcze
odpowiedniej uchwały,
jest to najwyraźniej tylko
kwestią czasu.

źródło: ZT
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GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię stare motocykle tel. 504-631-626

NIERUCHOMOŚCI

KKuuppiięę  zzaa  ggoottóówwkkęę  mmiieesszzkkaanniiee,,  mmoożżee  bbyyćć
zzaaddłłuużżoonnee..  DDooddaattkkoowwoo,,  ppoommooggęę  zzaałłaattwwiićć  wwsszzeellkkiiee

ffoorrmmaallnnoośśccii,,  tteell..  553333--553344--224499

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

NAUKA
·Matematyka u ucznia tel. 509-436-055

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

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 tel. 22 614-33-03
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
·Przyłącza wodno-kanalizacyjne, firma Pat-Kop
Witam zajmujemy się kompleksowym
wykonaniem przyłączy wody i kanalizacji.
Załatwiamy wszystkie formalności
w wodociągach. Zadzwoń a przyjedziemy wycenić
przyłącze 793 – 616-012. Adam
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·Usługi Biurowo-Księgowe Warszawa i okolice
tel. 722-283- 476, e-mail: i.chyla87@gmail.com
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



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

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Ofi cjal na pre mie ra ksią żki
„Bie lań ski we hi kuł cza su” au tor -
stwa Mar ty Do bro wol skiej -Kie rył
od by ła się na po cząt ku grud nia.
Naj now sze wy daw nic two Urzę du
Dziel ni cy Bie la ny po wsta ło z my -
ślą o naj młod szych miesz kań cach
na szej dziel ni cy, aby za chę cić ich
do po zna wa nia hi sto rii i to po gra -
fii swo je go naj bli ższe go oto cze nia.

„Bie lań ski we hi kuł cza su” tra fi
do ka żde go czwar to kla si sty
w dziel ni cy, mo żna ją też wy po ży -
czyć w ka żdej bie lań skiej bi blio te -
ce oraz po brać na za sa dzie wol nej
li cen cji ze stro ny www.bie la -
ny.waw.pl. War to, bo jest nie zła.
Na pi sa na zo sta ła ja ko pod róż
w cza sie i prze strze ni po mniej

i bar dziej zna nych za kąt kach Bie -
lan. Dziel ni cę po zna je my ocza mi
ro dzeń stwa: Ha ni i Piotr ka, któ -
rzy po prze pro wadz ce ze Śród -
mie ścia na Bie la ny pró bu ją od na -
leźć się w no wej rze czy wi sto ści.
Po cząt ko wo za gad ko wa i ob ca
kra ina od kry wa przed dzieć mi
świat pe łen fa scy nu ją cych miejsc,
bez cen nych za byt ków, wszech -
obec nej przy ro dy i zna nych z hi -
sto rii Pol ski oso bi sto ści, któ rzy
swo je ży cie zwią za li z Bie la na mi.
Lek tu ra nie dość, że po ży tecz na,
to w do dat ku po my sło wo zi lu stro -
wa na ob ra za mi au tor stwa
Agniesz ki Kor fan ty wy ko na ny mi
tech ni ką akwa re li.

(wk)

Bielański wehikuł czasu
� Bielany doczekały się książki dla najmłodszych
opowiadającej o ciekawostkach dzielnicy. Świetny pomysł!

Pro ble my ze zna le zie niem
miej sca par kin go we go w oko li cy
sta cji me tra Mło ci ny to dziś je den
z naj go ręt szych te ma tów dla
miesz kań ców Wrze cio na i Waw -
rzy sze wa. Na pływ sa mo cho dów

z są sied nich dziel nic i miej sco wo -
ści jest tak ogrom ny, że ok. 1200
miejsc na par kin gach P+R Mło -
ci ny i Waw rzy szew już daw no

prze sta ło wy star czać „me tro wi -
czom”, chcą cym do je chać do cen -
trum War sza wy bez kor ków. Tym -
cza sem oko licz ni miesz kań cy mu -
szą szu kać dla swo ich aut in nych
miejsc po sto jo wych, ro śnie ha łas
i za nie czysz cze nia po wie trza,
a ko lej ne traw ni ki są za mie nia ne
w par kin gi. Pod czas gdy na Bie la -
nach trwa go rą ca dys ku sja o usta -
wie niu par ko me trów, Za rząd
Trans por tu Miej skie go ogła sza
prze targ na pro jekt i bu do wę no -
we go par kin gu.

Trze cia część P+R Mło ci ny po -
wsta nie mię dzy po łu dnio wym wej -
ściem do ostat niej sta cji me tra
a skrzy żo wa niem z ul. Przy Ago -
rze, w pa sie zie lo nym dzie lą cym
jezd nie ul. Ka spro wi cza. Znaj dzie
się na nim ok. 160 miejsc dla sa -
mo cho dów oso bo wych i 24 miej -
sca dla ro we rów. Po wsta ną ta kże

sta no wi ska do ła do wa nia sa mo -
cho dów elek trycz nych i hy bry do -
wych oraz ro we rów elek trycz nych.

Bu do wa par kin gu bę dzie się
wią zać z prze sa dze niem 40 mło -
dych dę bów czer wo nych oraz znik -
nię ciem traw ni ka o po wierzch ni
ok. 20 × 200 me trów. ZTM za po -
wia da, że po otwar ciu par kin gu
wy ko na ne zo sta ną no we na sa dze -
nia, zaś szko dy dla śro do wi ska zo -
sta ną zmniej szo ne m.in. dzię ki za -
sto so wa niu pa ne li sło necz nych,
do star cza ją cych prąd do oświe tle -
nia miejsc po sto jo wych.

Prze ciw ko bu do wie P+R Mło -
ci ny III pro te sto wa li wio sną
miesz kań cy blo ku przy Ka spro wi -
cza 119. Nie sku tecz nie. ZTM za -
po wia da, że pierw si kie row cy za -
par ku ją przy po łu dnio wym wej -
ściu na sta cję za rok.

(dg)

Kolejny parking na Młocinach
� Kolejny fragment pasa zieleni na Kasprowicza zmieni się w parking dla „metrowiczów”.

Przeciwko
budowie P+R
Młociny III protestowali
wiosną mieszkańcy bloku
przy Kasprowicza 119.
Nieskutecznie. ZTM
zapowiada, że pierwsi
kierowcy zaparkują
przy południowym
wejściu na stację za rok.
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