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– Najbardziej widoczną zmianą
będzie przebudowa popularnych
terenów rekreacyjnych – zapowia-
da wiceburmistrz Grzegorz Pietru-
czuk. – Całkowicie zmieni się park
Herberta, którego znakiem rozpo-
znawczym mogą stać się pergole,
pełniące funkcje podpór dla pnącz
oraz stelażu na oświetlenie, ilumi-
nację i kurtyny wodne. Istniejący
wybieg dla psów zostanie przenie-

siony, a w jego miejscu stanie plac
do treningów siłowych (tzw. street
workout park). Skatepark zostanie
w całości wyremontowany, zaś plac
zabaw – powiększony o część dla
najmłodszych dzieci oraz altany
dla rodziców z niemowlętami. Bo-
isko zastąpi amfiteatr, pełniący
funkcję miejsca spotkań i sceny dla
małych wydarzeń kulturalnych.
W części centralnej parku wyzna-

czone zostanie miejsce na upa-
miętnienie patrona. Przybędzie ła-
wek i stojaków na rowery oraz po-
wstanie wjazd dla rowerów od stro-
ny Duracza. Wreszcie wykonane
zostaną uzupełniające nasadzenia:
powstaną m.in. łąki kwietne i za-
proponowana przez prof. Macieja
Luniaka „strefa przyrody”.

dokończenie na stronie 2

Nowy park Herberta i oczko wodne w centrum

Miliony dla Bielan
� Ponad 26 mln zł na lata 2017–2019 na tereny rekreacyjne,
edukację i ekologię – to kolejny zastrzyk finansowy dla dzielnicy.
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Zmieni się także zaniedbany te-
ren obok poczty przy stacji Stare
Bielany. Powstanie tam skwer
z meblami miejskimi z drewna
i kamienia i dużą ilością zieleni,
a centralne miejsce zajmie oczko
wodne podświetlane wieczorami.
„Skwer Integrator” to pomysł
zgłoszony do budżetu partycypa-
cyjnego, który dwukrotnie nie zo-
stał wybrany w głosowaniu. Samo-
rząd uznał projekt za tak ciekawy,
że postanowił go zrealizować
z budżetu ogólnego.

Co dalej? Wyremontowany zo-
stanie bezimienny park
przy Perzyńskiego, na boisku
przy Rudzkiej 6 stanie hala pneu-
matyczna, zaś obok Słonia na Kę-
pie Potockiej powstanie plac za-
baw. Z puli 26,3 mln zł powstanie
również nowy plac zabaw
przy Kochanowskiego 2, zostanie
wyznaczona trasa biegowa w par-
ku Młocińskim a na placu zabaw
w parku Młocińskim staną latar-
nie i kamery zasilane z baterii sło-
necznych.

…i inne inwestycje
– Duża część dodatkowych pie-

niędzy zostanie przekazana
na budowę, rozbudowę i moder-
nizację placówek edukacyjnych
– mówi wiceburmistrz Włodzi-
mierz Piątkowski.

Chodzi o budowę żłobka, boiska
do piłki nożnej, boiska wielofunkcyj-
nego i bieżni w kompleksie przy Toł-
stoja, powiększenie i remont przed-
szkola przy Wergiliusza 15 i remont
„Maczka” przy Gwiaździstej 55.
Podstawówki przy Staffa 21 i w al.
Reymonta 25 przejdą termomoder-
nizację, a lokal biblioteki przy Rudz-
kiej 12/14 – przebudowany.

– Wisienką na torcie będzie do-
posażenie stacji monitoringu po-
wietrza na Wawrzyszewie, tak by
mogła ona badać stężenia wszyst-
kich najważniejszych typów zanie-
czyszczeń – dodaje radna Anna
Czarnecka.

Inwestycje zostały zgłoszone
przez samorządowców Platformy
Obywatelskiej i Razem dla Bielan
oraz przyjęte przez radę dzielnicy.
Teraz zmiany w budżecie musi jesz-
cze zatwierdzić Rada Warszawy.

(dg)

dokończenie ze strony 1

Miliony dla Bielan

Sytuacja kompostowni Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Oczysz-
czania na Radiowie zmienia się
z tygodnia na tydzień. Niedawno
Ministerstwo Środowiska, podob-
nie jak wcześniej urząd marszał-
kowski, odmówiło przyznania in-
stalacji pozwolenia na działal-
ność. Zdaniem aktywistów Czy-
stego Radiowa oznacza to do-
kładnie tyle, że kompostownia
działa niezgodnie z prawem.
W swoich komentarzach działa-
cze stowarzyszenia krytykują
MPO coraz ostrzej.

– Znamy ich od czterech lat
i wiemy, że zrobią wszystko, aby
w „majestacie prawa łamać dalej
prawo” – piszą. – Posuną się
z pewnością do wszelkich możli-
wych sztuczek. Każda wywrotka
śmieci wjeżdżająca do kompo-
stowni od najbliższego tygodnia
wjeżdża tam nielegalnie.

Zwrot akcji?
– 9 maja Wojewódzki Sąd Ad-

ministracyjny wreszcie przyznał,
że interes MPO nie jest ważniej-
szy od zdrowia naszych mieszkań-

ców – cieszy się wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. – To drugie
zwycięstwo Czystego Radiowa
w ciągu zaledwie kilku dni.

Sytuacja prawna jest teraz nie-
zwykle skomplikowana. Decyzja
inspektoratu ochrony środowiska,
nakazująca zamknięcie kompo-
stowni, jest nadal wstrzymana
przez WSA. Zgodnie z obowiązu-
jącym od dwóch lat prawem
wstrzymanie wykonania zaskarżo-
nej decyzji obowiązuje do dnia
ogłoszenia prawomocnego wyro-
ku. Co to oznacza w praktyce?
Wystarczy, że MPO zaskarży wy-
rok WSA, a kompostownia nadal
będzie mogła działać.

– W tej chwili jest za wcześnie,
by komentować orzeczenie sądu
– mówi Wiesława Rudzka, rzecz-
niczka MPO. – Musimy zapoznać
się uzasadnieniem wyroku i po-
trzebujemy czasu na merytorycz-
ną analizę. Należy pamiętać, że
wyrok jest nieprawomocny i zgod-
nie z prawem możemy złożyć
skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego.

Spalarnia rozwiąże problem?
MPO wielokrotnie zapowiada-

ło, że nagłe zamknięcie kompo-
stowni może oznaczać „kryzys
śmieciowy” w Warszawie i wiąże
jej likwidację z rozbudową spalar-
ni na Targówku. Dziś przerabia
ona ok. 40 tys. ton śmieci rocznie,
ale po planowanej modernizacji
ma przyjmować aż 300 tys. ton, co
umożliwi ostateczną likwidację in-
stalacji przy Kampinoskiej.
Od kwietnia MPO ma już osta-
teczne pozwolenie na budowę. Je-
śli prace będą przebiegać spraw-
nie, rozbudowa warta 1,1 mld zł
może zakończyć się w roku 2019.

(dg/oko)

Sąd po stronie mieszkańców,
ale kompostownia zostaje
� Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok niekorzystny dla miejskiej spółki. MPO
zapowiada skargę kasacyjną a to oznacza, że kompostowania nadal będzie działać.

MPO
wielokrotnie
zapowiadało, że nagłe
zamknięcie kompostowni
może oznaczać „kryzys
śmieciowy” w Warszawie
i wiąże jej likwidację
z rozbudową spalarni
na Targówku.
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Około 1200 miejsc na parkin-
gach P+R Młociny i Wawrzyszew
już dawno przestało wystarczać
„metrowiczom”, chcącym doje-
chać do centrum Warszawy bez
korków. Tymczasem mieszkańcy
Wrzeciona i Wawrzyszewa muszą

szukać dla swoich aut innych
miejsc postojowych, rośnie hałas
i zanieczyszczenia powietrza,
a kolejne trawniki są zamieniane
w parkingi. Jak temu przeciwdzia-
łać? Zdaniem Zarządu Transpor-
tu Miejskiego sytuację poprawi

budowa kolejnych miejsc postojo-
wych.

Trzecia część P+R Młociny po-
wstanie między południowym
wejściem do stacji metra a skrzy-
żowaniem z ul. Przy Agorze,
w pasie zielonym dzielącym jezd-
nie ul. Kasprowicza. Znajdzie się
na nim co najmniej 155 miejsc dla
samochodów osobowych i 24
miejsca dla rowerów. Powstaną
także stanowiska do ładowania
samochodów elektrycznych i hy-
brydowych oraz rowerów elek-
trycznych. Budowa parkingu bę-

dzie się wiązać z przesadze-
niem 40 młodych dębów czerwo-
nych oraz likwidacją trawnika
o powierzchni ok. 20 × 200 me-
trów.

– Po konsultacjach z mieszkań-
cami zmieniony zostanie sposób
ogrodzenia terenu – zapowiada
ZTM. – Pierwotnie miało to być
pełne ogrodzenie gabionowe.
Ostatecznie będzie nawiązywało
kolorystyką do południowego bu-
dynku stacji metra. Przęsła po-
między słupkami wykonane będą
z siatki ocynkowanej, a pomiędzy

nimi, zostaną posadzone ozdobne
krzewy liściaste, bardzo odporne
na zanieczyszczenia powietrza.

Według prostej kalkulacji ZTM
nowy parking na Kasprowicza bę-
dzie oznaczać o 155 samochodów
mniej, wjeżdżających codziennie
do centrum Warszawy oraz zaj-
mujących ogólnodostępne miej-
sca na uliczkach Wrzecion i Waw-
rzyszewa. Projekt inwestycji po-
znamy w sierpniu. Parking ma zo-
stać otwarty najpóźniej w grudniu
przyszłego roku.

(dg)

Nowy parking na Kasprowicza
� Budować jak najwięcej miejsc postojowych czy skuteczniej karać za nielegalne parkowanie? Na Wrzecionie
i Wawrzyszewie zdania są podzielone.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

SŁUCH STATYSTYCZNIE

Zgodnie z wynikami Narodowego

Spisu Powszechnego problem niedo-

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

rozmowy w hałasie, a wśród osób

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

chem – wynika z danych zebranych

podczas Narodowego Testu Słuchu.

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

nym. Drugim powodem jest wszech-

obecny hałas: godziny spędzone ze

słuchawkami w uszach, spacery

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i imprez,

praca w fabryce przy głośno pracują-

cych urządzeniach.

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie

jest codziennie narażona na uciążliwe

dźwięki, które powodują stałą degra-

dację słuchu.

NADSTAW USZU

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

wystarczy po prostu założyć dowolny

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

bezbolesne, bezinwazyjne i szybkie,

a wiele gabinetów akustyki słuchu wyko-

nuje je bezpłatnie. Często skutecznym

rozwiązaniem otwierającym drzwi

do świata dźwięków, które wydawały się

bezpowrotnie utracone, może okazać się

aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, bez

względu na wiek są refundowane.

Współczesne aparaty słuchowe to ma-

leńkie cuda techniki. Ich czułe mikrofony

koncentrują się na mowie, jednocześnie

wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one

być regulowane za pośrednictwem

smartfona, współpracują z wieloma in-

nymi urządzeniami elektronicznymi,

z których korzystamy na co dzień. Są

prawie niewidoczne lub zminiaturyzowa-

ne do eleganckich i estetycznych kształ-

tów, a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

bezpieczeństwo użytkowników.

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

nia, a tym samym funkcjonowania osób

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy w wielu

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

nie zapominajmy go cenić i dbać o

niego.

SŁUCH nieIDEALNY

P+R Metro Młociny II

źródło:ZT
M
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Ten wyjątkowy piec stał
przed wojną u piekarza zwanego
„Marszałkiem” na ul. Złotej
w Warszawie. Podczas wojny pie-
karnia została zniszczona, jednak
piec przetrwał.

– Dziadek wykupił jego elemen-
ty konstrukcyjne, zdun pomógł
mu go zbudować, ale zanim zaczął
w nim wypiekać chleb, musiał go
codziennie przez pół roku odpa-
lać, aby wysuszyć całą konstrukcję.

Cierpliwość dziada się opłaciła
– odpalił go na dobre w czerw-
cu 1962 roku, a piec służy do dziś!
– opowiada Małgorzata Piwońska.

Ściany pieca mają prawie metr
grubości, posiada trzy komory wy-
piekowe. W każdej z nich panuje
inna temperatura – od 200 do 250
stopni C. Najpierw chleb sadza
się do dolnej komory zapiekowej,
by po dwudziestu minutach prze-
rzucić wszystkie bochenki do naj-

wyższej komory – jaskółki, gdzie
spokojnie się dopieką się w ni-
ższej temperaturze.

– To trudna i ciężka praca, jed-
nak jej efekty są warte poświęceń.
Dobry piecowy potrafi wsadzić
do jednej komory nawet 300 chle-
bów foremkowych! Sam piec jest
sercem całej piekarni – dzięki nie-
mu możemy wypiekać wrażliwe
na zmiany temperatury pieczywo
bez dodatku polepszaczy – dodaje.

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88

Pieczywo bez polepszaczy,
spulchniaczy i konserwantów, pie-
czone na zakwasie powstającym
przez kilkanaście godzin.

Sklepy firmowe:
• Łomianki Warszawska 95A
• Warszawa, Leopolda Staffa 2,
• Warszawa, Bazarek

Marymont
• Facebook: Piekarnia Piwoński
• www.tradycyjnapiekarnia.pl

Przedwojenny, ceramiczny piec
Sekret chleba Piwońskich
� Z 60-letniego potężnego pieca, dumy piekarni Piwońskich, codziennie wychodzą
niezmiennie rumiane, delikatne bochenki chleba, z chrupiąca skórką. Zdrowie
pieczywo powstaje wedle tradycyjnych, staropolskich receptur, wyłącznie
z naturalnych składników i bez sztucznych dodatków.

Dietetycy i lekarze przekonują,
że to właściwe odżywianie przed-
szkolaków w znacznej mierze ma
decydujący wpływ na jego dalszy
rozwój, jest to bowiem -okres
ogromnych zmian w ciele i umyśle
malucha. Dzieciom potrzebne są
odpowiednio zbilansowane i uroz-
maicone posiłki, oparte na pro-
duktach naturalnych, wysokiej ja-
kości i jak najmniej przetworzone.
Tymczasem na przedszkolnych
stołach w wielu placówkach wciąż
widzimy parówki, kiepskiej jako-
ści pieczywo i wędliny oraz prze-
kąski zawierające mnóstwo cukru.

– Jedynym z zadań przedszkola
jest zapewnienie dzieciom odpo-
wiednich posiłków dostarczających
niezbędnych składników odżyw-
czych, ale także wykształcenie pra-
widłowych nawyków żywieniowych.
One są na całe życie! – mówi Moni-
ka Kurek, właścicielka Nibylandii.
– Nasza placówka to przedszkole
ze zdrową kuchnią. Nie stosujemy
konserwantów, kostek rosołowych

i gotowych sosów. Wszystkie posił-
ki przygotowywane są codziennie
na miejscu, w przedszkolnej kuch-
ni, zgodnie z ustalonym jadłospi-
sem, który zapewnia maluchom
wszystkie wartości odżywcze.

Indywidualne podejście do dziec-
ka, konieczne w nowoczesnym

przedszkolu, widoczne jest tu także
w diecie. W Nibylandii opiekę znaj-
dą wrażliwi alergicy, a także malu-
chy ze konkretnymi zaleceniami
od lekarza. – Bardzo odpowiedzial-
nie podchodzimy do analizy posił-
ków dla poszczególnych wskazań ży-
wieniowych. Respektujemy diety

dzieci i życzenia rodziców dotyczące
jadłospisu. Wiemy, jak ważna jest to
kwestia – mówi Monika Kurek.

Właściciele Nibylnadii podkre-
ślają, że opieka przedszkolna to
coś więcej niż leżakowanie – to
odkrywanie potencjału najmłod-
szych, rozwijanie ich kreatywno-

ści, dbanie o ciągły rozwój, a ta-
kże ich zdrowie. Do placówki mo-
żna zajrzeć w każdej chwili i sko-
rzystać z bezpłatnej adaptacji.

Nibylandia, Niepubliczny Punkt
Przedszkolny Nibylandia

ul. Trylogii 20, Warszawa Młociny,
tel. 888 111 380

Niejadek? Alergik?
Wypróbuj smaczne przedszkole na Młocinach
� Czy wiesz, co dokładnie ląduje na przedszkolnym talerzu Twojego dziecka? Na Młocinach od prawie roku funkcjonuje wyjątkowe
miejsce dla najmłodszych. Nibylandię – obok kreatywnych zajęć przedszkolnych – wyróżnia niezwykle zdrowe podejście do kuchni.
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Absolwent Ortanez University

w Quezon City oraz Azjatyckiego

Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

z prowincji górskiej i wioski Anapo

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

kowanego i przechodzącego z po-

kolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetycz-

ne różnych organów w ciele czło-

wieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne siły obronne

organizmu, udrażnia i oczyszcza

kanały energetyczne. Działa

na wszystkich poziomach energii

duchowej likwidując całe spectrum

choroby. Poświęca choremu ok. pół

godziny, ale zależy to od stanu cho-

rego. Od tego też uzależnia wybór

techniki. Raz są to manualne mani-

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne bądź magne-

tyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

nymi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

Według tych doniesień, o ró-
żnych porach dnia i nocy tajemni-
czy mężczyźni mieli jeździć po-
zbawionym tablic samochodem,
zbliżać się do posesji, a nawet
wchodzić na ich teren. Zgodnie
z relacjami zamieszczonymi w In-
ternecie do zdarzeń takich do-
chodziło między innymi w okoli-
cach ulic Michaliny, Anny Jagiel-
lonki, Gonzagi, Wazów i Farysa.
Skontaktowaliśmy się z bielański-
mi policjantami, by sprawdzić, czy
tego typu sygnały ostatecznie
i do nich dotarły.

Patrole po cywilnemu
– Sprawa jest nam znana, nie-

stety głównie z informacji za-

mieszczanych na portalach spo-
łecznościowych – mówi komisarz
Elwira Kozłowska. Jak podkreśla,

policjanci śledzili je dość uwa-
żnie, a problemu nie bagatelizują.
Mimo tak żywej dyskusji w Inter-
necie praktycznie brak było ofi-

cjalnych powiadomień. Do wyjąt-
ków należało zgłoszenie z ulicy
Gonzagi. Tu jednak przyczyną nie
były informacje o podejrzanych
osobnikach kręcących się po osie-
dlu, tylko już potwierdzony fakt
włamania. Trudno w tym momen-

cie ustalić, czy to zdarzenie miało
związek z tajemniczą grupą.
Przedstawicielka bielańskiej poli-
cji apeluje do mieszkańców, by
w tego typu sytuacjach nie ograni-
czali się do opisywania swych
obaw w Internecie. Jeśli czują się
zagrożeni, czy byli świadkami cze-
goś niepokojącego, natychmiast
powinni informować odpowied-
nie służby.

– Jeżeli rzeczywiście ktoś ma
podejrzenia, to prosimy, by za-
dzwonił na numer 112 lub skon-
taktował się z dzielnicowym – tłu-
maczy. W tym kontekście warto
być może rozważyć ściągnięcie
na komórkę aplikacji „Moja ko-
menda”. Umożliwia ona wyszuka-
nie każdego dzielnicowego w Pol-
sce. Niezależnie od formy powia-
domienia patrol na pewno się po-
jawi i sprawdzi, czy jakaś grupa
nie robi rozpoznania. By nie spło-
szyć przestępców, w takich sytu-
acjach wysyłani są najczęściej

funkcjonariusze po cywilnemu.
Poza apelem o większą aktywność
w kontaktach z policją komisarz
Kozłowska zwraca uwagę na coś
jeszcze.

– To jest teren z przewagą za-
budowy jednorodzinnej. Robi się
coraz cieplej i mieszkańcy czę-
ściej opuszczają domy, choćby
po to, by spędzić czas w ogrodzie.
Zamykajmy drzwi na klucz, nawet
jeśli nasza nieobecność będzie
krótka – radzi policjantka.

Ile było włamań?
Stan podwyższonej czujności

wśród lokalnej społeczności to
jedno. Drugie to policyjne staty-
styki. Te, na szczęście nie do koń-
ca współgrają z nastrojami miesz-
kańców. Od początku roku
na tym terenie doszło do trzech
włamań. Tylko jedno miało miej-
sce w okresie wzmożonych dysku-
sji o podejrzanych przybyszach.
Policja gotowa jest jednak na ró-
żne scenariusze. Jeśli grupa fak-
tycznie istnieje, to z fazy rozpo-
znania może wkrótce przejść
do bardziej konkretnych działań.

– Z całą pewnością dzielnicowy
będzie się częściej pojawiał. Wy-
ślemy też więcej patroli – obiecu-
je bielańska policjantka.

(AS)

Zamykajmy drzwi na klucz

Podejrzana grupa na Młocinach
� Na początku kwietnia Młociny obiegła informacja o przestępczej grupie robiącej
rozeznanie przed planowanymi włamaniami.

To jest teren
z przewagą zabudowy
jednorodzinnej.
Zamykajmy drzwi
na klucz, nawet jeśli
nasza nieobecność
będzie krótka – radzi
policjantka.



Na początku marca około 2:00
w nocy 35-letni Marcin W.
i 31-letni Michał O. mieli dać
„lekcję kultury” przypadkowemu
przechodniowi, który… nie przy-
trzymał dla nich drzwi do klatki
schodowej. Mężczyzna został do-
tkliwie pobity, co zarejestrowała
kamera monitoringu.

Dzięki nagraniu kryminalni
z Bielan na początku kwietnia za-
trzymali Michała O., zaś kilka ty-
godni później – także jego kolegę.
Pierwszy z nich trafił na miesiąc
do aresztu, wobec drugiego zasto-
sowano policyjny dozór. Obu gro-
żą trzy lata więzienia.

(red)
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– Przestałem ustępować miej-
sca, jak usłyszałem od starszego
pana, że go obraziłem, bo on wca-
le nie jest stary – pisze nasz czytel-
nik. – Parę dni później siedziałem
w tramwaju przeglądając na tele-
fonie Internet, kiedy poczułem, że
ktoś opiera się tyłkiem o moją rę-
kę! Kulturalnie poprosiłem panią
w wieku 50–60 lat, żeby przestała.
Zaraz potem usłyszałem jej głośną
dyskusję z koleżanką, że „mło-
dzież” (mam 35 lat) jest niewy-
chowana. Ręce opadają! Moja
propozycja jest taka: ustępujmy
miejsca na prośbę. Widziałem kie-

dyś, jak kobieta poprosiła o ustą-
pienie miejsca mówiąc po prostu,
że źle się czuje, i dwóch panów
od razu wstało. Może to lepsze
od opierania się o czyjąś rękę?

Ustępować czy nie ustępować?
Prosić czy czekać? Temat pozo-
stawiamy do dyskusji, zaś sami
sprawdzamy…

…co mówi regulamin ZTM?
W pociągach, tramwajach i au-

tobusach znajdują się specjalnie
oznakowane miejsca siedzące dla
osób z dzieckiem na ręku, kobiet
w ciąży, niepełnosprawnych

i „osób starszych”, a więc – zgod-
nie z prawem – wszystkich, którzy
ukończyli 60. rok życia. Tacy pasa-
żerowie mają „pierwszeństwo
w zajmowaniu wydzielonych
miejsc”.

Jeśli interpretować przepis do-
słownie, wszyscy młodsi i bardziej
sprawni powinni po wejściu
do pojazdu poczekać, aż uprzywi-
lejowani pasażerowie usiądą i do-
piero wtedy zajmować pozostałe
miejsca. W przepisach porządko-
wych nie ma mowy o ustępowaniu
miejsc siedzących.

(dg)

Ustępować czy nie?
� Stary zwyczaj mówi, że na widok siwizny młodszy pasażer powinien zwolnić miejsce
siedzące. Ale obyczaje się zmieniają.

źródło:ZT
M Pobili człowieka, bo

nie przytrzymał drzwi
� Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn po 30-stce,
którym nie spodobało się zachowanie wchodzącego
do bloku przy Marymonckiej mężczyzny.

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. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
tel. 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!

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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Za nim zo stał kie row cą au to bu -
su, Ro bert Chil moń czyk dłu gie
la ta pra co wał ja ko kel ner. Ob słu -
gi wał go ści, mię dzy in ny mi w El
Po po przy Se na tor skiej, na Sta -
rów ce – u De ker ta i Mag dy Ges -
sler, w Ho te lu So bie ski. Zda rzy ło
się, że do ra biał i w Piz za Hut.
Pra co wał ta kże po za kra jem. Dwa
se zo ny – ka żdy po pół ro ku – spę -
dził w Gre cji, w ośrod ku wy po -
czyn ko wym dla na tu ry stów.

– Nie mal bez wy jąt ku go ść mi
by li Niem cy. Śred nia wie ku ko ło

sześć dzie siąt ki. Po ośrod ku cho -
dzi li na go, ale na po sił ki przy cho -
dzi li ubra ni – wspo mi na. Ten czas
uwa ża ogól nie za uda ny. Gdy już
skoń czył z kel ne ro wa niem, jed -
nym z po my słów na ży cie mia ło
być pro wa dze nie szkol ne go skle -
pi ku i ca te rin gu. Po ma ga ła mu
ów cze sna żo na. Przez ja kiś czas to
dzia ła ło. Aż przy szedł gor szy rok.

– Ktoś in ny wy grał ko lej ny
prze targ, a my po szli śmy na bruk
– tłu ma czy. Nie by ło lek ko, ale
wkrót ce żo na usły sza ła, że szu ka -

ją kie row ców au to bu sów w War -
sza wie. Po zro bie niu spe cja li stycz -
ne go pra wa jaz dy za pew nia li pra -
cę. Chil moń czyk uznał, że to do -
bry po mysł. Zgło sił się, zro bił
kurs i pod pi sał umo wę. Ko lej ne
la ta mi ja ły mu w no wej fir mie,
za kie row ni cą au to bu su. Po lu bił
to, a na wet, jak twier dzi – po ko -
chał. Jed nak chciał cze goś wię cej.

Rozśmieszam – z różnym
skutkiem

– Pra ca kie row cy po le ga
na bez piecz nym wo że niu pa sa że -
rów z punk tu A do punk tu B. Po -
za tym w su mie nic. A ja mam in -
ną oso bo wość, tem pe ra ment,
cha rak ter. Nie umiem tak – opo -
wia da. Prze szka dza ło mu, że wła -
ści wie to jest ro bo tem, przed łu że -
niem me cha ni zmu otwie ra ją ce go
i za my ka ją ce go drzwi. Jed no cze -
śnie co dzien nie pa trzył na swo ich
pa sa że rów – rzad ko uśmiech nię -
tych, nie zbyt zre lak so wa nych,

przy tło czo nych pro ble ma mi dnia
co dzien ne go. Chciał zmie nić ich
na sta wie nie, a jed no cze śnie
do swo jej pra cy do rzu cić nut kę
cze goś lek ko sza lo ne go. I tak, ja -

ko praw do po dob nie pierw szy kie -
row ca war szaw skie go au to bu su
za czął uży wać po kła do we go mi -
kro fo nu w ce lu na wią za nia dia lo -
gu z pa sa że ra mi.

– Wi ta łem ich, że gna łem, ko -
men to wa łem ró żne sy tu acje, za -
ba wia łem, roz śmie sza łem. Z ró -
żnym skut kiem, zresz tą. Ale prze -
cież nie je stem za wo do wym ko mi -
kiem – tłu ma czy.

O je go dzia łal no ści wkrót ce
usły sza ło pół War sza wy, w tym
– rzecz ja sna – prze ło że ni.
Oprócz po chwał i cie płych słów
na ich biur ka tra fi ły skar gi ze
stro ny pa sa że rów. Po dob no nie
by ło ich wie le, jed nak wy star czy ły,
by „we so łe mu kie row cy” prze sta -
ło być do śmie chu. Po czte rech la -
tach pra cy dla fir my usły szał, że
ich dro gi mu szą się ro zejść. Znów
wy lą do wał na bez ro bo ciu. Ale
na krót ko. Szczę ścia spró bo wał
w in nej fir mie – też pod wy ko naw -
cy re ali zu ją ce go kur sy dla ko mu -

ni ka cji miej skiej. Zo rien to wa li się
z kim roz ma wia ją. Usły szał, że
do pra cy przyj mą, ale pod wa run -
kiem, że „się uspo koi”. Nie uspo -
ko ił się i po trzech mie sią cach
okre su prób ne go znów był bez za -
ję cia. Nie zbyt dłu go, zresz tą.
Przy ję ła go bo wiem ko lej na fir ma
prze wo zo wa. Pra cu je tam już rok.
Ostat nio pan Ro bert naj czę ściej
ob słu gu je star tu ją cą z Pla cu Hal -
le ra li nię 212, ale też kur su ją cy
na Ra dość 161. W ma ju mo żna
go też spo tkać w 741, 209, 208,
305, 203 i 164. Naj czę ściej jeź dzi
ma ły mi au to bu sa mi, co mu ja koś
spe cjal nie nie prze szka dza. Wręcz
twier dzi, że to le piej.

Mi sja trwa
– Są bar dziej ka me ral ne niż

„prze gu by”. Wi dać lu dzi i ich re ak -
cje – wy ja śnia. Na dal bo wiem, nie -
zra żo ny sta ra się wcho dzić w in te -
rak cje z pa sa że ra mi. Za ba wiać ich,
po cie szać, skła niać do za cie śnia na
re la cji z in ny mi uczest ni ka mi pod -
ró ży. Jak twier dzi „czu je lu dzi”.
Po tra fi oce nić co i ko mu mo że po -
wie dzieć. Pew nych te ma tów w ogó -
le nie po ru sza, na przy kład po li ty -
ki. Re ak cje są ró żne. Z re gu ły
przy ja zne, ale czę sto po ja wia się
też za sko cze nie. Zwłasz cza w przy -
pad ku tych, któ rzy wcze śniej po ję -
cia nie mie li, że ta ki gość kur su je
po mie ście. Wie lu jed nak zdą ży ło
już przy wyk nąć. Zna ją „we so łe go
kie row cę” nie od dziś. Mi sja „Roz -
we se la nie” za tem trwa.

W no wej fir mie, pó ki co pro -
ble mów Chil moń czy ko wi nie ro -
bią. Wi dać uzna li, że ta ka je go
uro da, a sko ro pa sa że rom nie
prze szka dza, to ni by cze mu mia -
ło by prze szka dzać im.

– Jesz cze nie by łem na dy wa ni -
ku. Oby tak zo sta ło – śmie je
się. I za raz do da je: Wiem, że tro -
chę ry zy ku ję, ale uwa żam, że to
co ro bię, ma sens. Sta ram się po -
ka zać lu dziom, że jest jesz cze ja -
kaś nor mal ność. Za miast za my -
kać się w swo jej sko ru pie, mo żna
– a na wet trze ba – otwo rzyć się
na in nych. Uśmiech nąć, za żar to -
wać, za ga dać. My ślę, że wszy scy
na tym zy sku ją.

(AS)

Misja „rozwesel Warszawę” trwa

Nie jestem robotem
� Praca kierowcy polega na bezpiecznym wożeniu pasażerów z punktu A do punktu B. Poza tym w sumie nic. A ja
mam inną osobowość, temperament, charakter. Nie umiem tak – opowiada Robert Chilmończyk.

W nowej
firmie, póki co
problemów
Chilmończykowi nie
robią. Widać uznali,
że taka jego uroda,
a skoro pasażerom
nie przeszkadza,
to niby czemu
miałoby przeszkadzać im.
– Jeszcze nie byłem
na dywaniku.
Oby tak zostało –
śmieje się.

Robert Chilmończyk

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208



Zło śli wa de fi ni cja wy my ślo na
przez użyt kow ni ków fo rum sky -
scra per ci ty.com mó wi bar dzo du -
żo o war szaw skiej rze czy wi sto ści,
w któ rej wie lu kie row ców nie ma
żad nych opo rów przed ko rzy sta -
niem z prze strze ni prze zna czo nej
dla pie szych. Nie od stra sza ani
man dat w wy so ko ści 250 zł, ani
świa do mość, że kon struk cja chod -
ni ka nie jest przy sto so wa na

do cię ża ru sa mo cho du i po kil ku
ta kich prze je żdżkach bę dzie wy -
ma gać na pra wy. Cza sem nie prze -
szka dza na wet obec ność pie sze go.

Kil ka dni te mu mę żczy zna idą cy
chod ni kiem na Du ra cza usły szał
zza pla ców dźwięk klak so nu. Pie -
szy uznał, że nie prze pu ści ja dą ce -
go chod ni kiem au ta, więc kie row -
ca… przy spie szył. We dług re la cji
świad ków mę żczy zna zo stał „wzię -

ty” na ma skę, prze wie zio ny na niej
kil ka me trów i zrzu co ny na chod -
nik. Na miej sce przy je cha ło po go -
to wie i po li cja, któ ra za trzy ma -
ła 37-let nie go kie row cę Ma riu sza

W. Usły szał on za rzut na ra że nia
czło wie ka na bez po śred nie nie bez -
pie czeń stwo utra ty ży cia al bo cię -
żkie go uszczerb ku na zdro wiu.
Gro żą mu trzy la ta wię zie nia.

Tak groź ne za cho wa nia to
na szczę ście mar gi nes, ale nie da
się ukryć, że ma my w War sza wie
pro blem z sa mo cho da mi je żdżą -
cy mi po chod ni kach. Gdzie naj -
więk szy? Cze ka my na opi nie.

(dg)
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Samochód na chodniku, pieszy na masce
� „Jezdnik (dawniej: chodnik) – jeden z najważniejszych elementów naszych miast.
Dzięki niemu zyskujemy dostęp do miejsc na trawniku”.

Kilka
dni temu mężczyzna
idący chodnikiem
na Duracza usłyszał zza
placów dźwięk klaksonu.
Pieszy uznał, że nie
przepuści jadącego
chodnikiem auta, więc
kierowca… przyspieszył.

źródło zdjęć: YouTube

Płat ni cza, na zy wa na ory gi nal -
nie Cheł mżyń ską, po wsta ła do -
kład nie 90 lat te mu. Jej bu do wę,
po łą czo ną z bu do wą osie dla Zdo -
bycz Ro bot ni cza, mo żna uznać
za sym bo licz ny po czą tek Bie lan,
ja kie zna my dzi siaj. Z tej oka zji
w nie dzie lę 21 ma ja od bę dzie się
Świę to Sta rych Bie lan.

Miesz kań cy Płat ni czej przy go tu ją
w swo ich ogród kach spe cjal ne wy -
sta wy i wy prze da że ga ra żo we.
Na dzie ci cze kać bę dą warsz ta ty ta -
necz ne, ani ma cje i za ba wy.
Na wszyst kich – gra miej ska,
do któ rej włą czyć bę dzie mo żna się
przez ca ły czas trwa nia, stre fa z rę -
ko dzie łem, ma ła ga stro no mia
i kon cer ty. Za gra ją: du et Stry jen ka
i Wuj, czy li Ka ro li na Ma tusz kie wicz

(skrzyp ce, wo kal) i Pa tryk Wal czak
(akor de on) oraz ze spół Kap sel.

Gdy zro bi się ciem no, za pre -
zen to wa ny zo sta nie po kaz sta rych
zdjęć, któ re mu to wa rzy szyć bę -
dzie opo wieść var sa via ni sty Ja ro -
sła wa Zie liń skie go, au to ra m.in.
prze wod ni ka hi sto rycz ne go
po Bie la nach. Na ko niec obej rzy -
my film z ar chi wum Fil mo te ki
Na ro do wej, opo wia da ją cy o po -
cząt kach Płat ni czej.

Or ga ni za to ra mi świę ta są
Urząd Dziel ni cy Bie la ny i miesz -
kań cy Sta rych Bie lan, zaś part ne -
ra mi – lo kal ni przed się bior cy:
Dzi ka Hi sto ria, Ca fe de la Po ste,
Ro śli na, Sta cja Bie la ny, Ka ru zel
Bie lań ski, Ja dło sta cja i U Ku by.

(red)

Święto „bielańskiej starówki”
� Najpiękniejsza ulica dzielnicy kończy 90 lat. Jakie
atrakcje czekają nas z tej okazji?

Płatnicza powstała dokładnie 90 lat temu

źródło: F
B
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14 ma ja dla dzie ci i ich opie ku -
nów wy stą pi Te atrzyk Cze ko la do -

wy Słoń, któ re go ak to rzy gra ją
rów nież w war szaw skim Te atrze

Stu dio. Spek takl no si ty tuł „Za -
ko cha ni w gę si” i opo wia da o mi -
ło ści wil ka, li sa i sę pa do nie win -
nej gą ski. Kto zdo bę dzie pta sie
ser ce? O tym roz strzy gnie mą dra
i po my sło wa so wa. Hi sto ria jest
ozdo bio na mu zy ką i pio sen ka mi.
Oczy wi ście koń czy się szczę śli wie
– ale jak? Te go dzie ci, te ma łe
i du że, do wie dzą się oglą da jąc
baj kę.

Po przed sta wie niu ani ma to rzy
za pro szą go ści do udzia łu w za ję -
ciach pla stycz nych.

Bi le ty: 10 zł.
„Dwie Go dzi ny dla Ro dzi -

ny”, 14.05, godz. 12.30.
Bie lań ski Ośro dek Kul tu ry,

Gol do nie go 1.
(red)„Za ko cha ni w gę si”

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Wynajmę od czerwca lokal użytkowy
80 m2, ul.Barcicka, czynsz do
uzgodnienia. Tel. 502-608-178

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
·Transport, przeprowadzki tel: 500-666-528

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

MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych
505-529-328
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę

o kontakt 669-114- 442

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60

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

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

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do obsługi taśmy
zmywakowej. Praca na Targówku. Wymagana
książka sanepid. tel. 883-347-437

·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261

·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Ona i on, czy li Ma ja Pi woń ska
i An drzej Ja necz ko przed sta wią
co dzien ne spra wy i bie żą ce wy da -
rze nia nur tu ją ce spo łe czeń stwo
na swój mi strzow ski spo sób, z hu -
mo rem i li ry zmem.

Bi le ty: 25 zł, przed sprze daż
od 22.05.

Kon cert „Ma rek Ma jew ski
i Trze ci Od dech Ka czu chy” 31.05,
godz. 19.00.

(red)

Marek Majewski i Trzeci Oddech Kaczuchy
� Piosenki kabaretowe, parodie znanych i lubianych
utworów, także liryczne ballady. Ten satyryczny
misz-masz, od czasu do czasu przetykany nutką
melancholii, niejednego rozbawi do łez.

Czekoladowy Słoń na Bielanach

Dwie godziny dla rodziny
� Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na ostatnie w tym sezonie
spotkanie z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”.

źródło: Teatrzyk C
zekoladow

y Słoń

źródło: Trzeci O
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OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744



„Odro bi na cy wi li za cji, że by
w jed nym z naj więk szych bie lań -
skich par ków nie trze ba by ło ro -
bić ku py w krza kach” – na pi sał
miesz ka niec, któ ry – w ra mach
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go – sta rał
się o usta wie nie w par ku Ol szy na
au to ma tycz nej to a le ty. Pro jekt
nie zo stał do pusz czo ny do gło so -
wa nia ja ko nie zgod ny z re gu la mi -
nem, nie wy ko nal ny w cią gu jed -
ne go ro ku. Oso by od wie dza ją ce
park na dal „ko rzy sta ją” więc

z krza ków, cze ka jąc na re mont
par ku. A jest co re mon to wać. As -
falt na nie któ rych alej kach jest
tak po pę ka ny, że z tru dem mo żna
omi nąć dziu ry pro wa dząc wó zek,
a część ła wek w dziw nych oko licz -
no ściach stra ci ła opar cia.

Me to da ma łych kro ków
Dzię ki bu dże to wi par ty cy pa cyj -

ne mu miesz kań com uda je się krok
po kro ku na pra wiać park i czy nić
go bar dziej atrak cyj nym. Bud ki lę -

go we dla je rzy ków, chod nik za -
miast ście żki czy do świe tle nie
ścian ki wspi nacz ko wej to jed nak
dro bia zgi. Ol szy na po trze bu je po -
wa żne go re mon tu, któ ry po win no
po prze dzić uchwa le nie pla nu za -
go spo da ro wa nia. Ten utknął jed -
nak u urzęd ni ków na czel nej ar chi -
tekt  mia sta Mar le ny Hap pach.

– Pra ce nad pla nem miej sco -
wym się przed łu ża ją, choć tak na -
praw dę po trze ba tyl ko ozna ko wa -
nia ca łe go te re nu ja ko prze zna -

czo ne go na zie leń par ko wą – mó -
wi wi ce bur mistrz Grze gorz Pie -
tru czuk. – Chcie li by śmy, by Ra da
War sza wy przy zna ła nam pie nią -
dze na re mont za raz po tym, jak
skoń czy my pra ce w par kach Her -
ber ta i Perzyń skie go. Ze wzglę du
na roz mia ry Ol szy ny bę dzie to
znacz nie dro ższa in we sty cja.

„Czter dziest ka” na kar ku
Park Ol szy na po wstał w la -

tach 70. z po mo cą pra cow ni ków

Hu ty War sza wa i Miej skich Za -
kła dów Ko mu ni ka cyj nych na skra -
ju ol cho we go la su, ro sną ce go
w daw nej do li nie rze ki Ru daw ki.
Naj cen niej szy jest „le śny” te ren
w po bli żu tra sy S8 i Bro niew skie -
go, któ ry za cho wał pół dzi ki cha -
rak ter i jest lę go wi skiem m.in. je -
ży i nie to pe rzy. Gnieź dzi się tam
ta kże kil ka na ście ga tun ków pta -
ków.

(dg)
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Park Olszyna czeka w kolejce
� Park z przepięknym olchowym zagajnikiem, pozbawiony toalety, z ławkami bez oparć i alejkami z popękanego asfaltu? To musi się zmienić.
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Wio sna, wio sna, wio sna! Nie -
wąt pli wie mi ło jest wy sko czyć
z blo ko wi ska w ple ner. I wszyst ko
by ło by faj nie, gdy by nie świa do -
mość, że ten wy cze ki wa ny kon -
takt z na tu rą oprócz nie wąt pli -
wych do bro dziejstw nie sie też
pew ne ry zy ko. Spraw cą na szych
pro ble mów mo gą stać się klesz -
cze. Te nie po zor ne pa ję cza ki
odży wia ją się krwią, a czło wiek
jest jed nym z ich ży wi cie li. Część
za ra żo na jest pa to ge na mi. Prze -
no szo ne na przed sta wi cie li na sze -
go ga tun ku po wo du ją sze reg cho -
rób. Nie któ re z nich mo gą mieć
cię żki prze bieg, a w skraj nych
przy pad kach koń czyć się śmier -
cią. Do naj czę ściej wy stę pu ją cych
na le ży bo re lio za, a do naj bar dziej
zna nych klesz czo we za pa le nie
mó zgu. My lił by się ten, kto są dzi,
że du że mia sto ja kim jest War sza -

wa wol ne jest od za gro żeń, któ re
ko ja rzą się ra czej z dzi ki mi ostę -
pa mi. Klesz cze i tu taj zdo by ły
spo ro przy czół ków i nic nie wska -
zu je, by my śla ły o wy pro wadz ce.

– Jest w War sza wie kil ka miejsc
szcze gól nie za gro żo nych. Do nich
na le żą: Las Bie lań ski, Las Ka bac -
ki, nie za go spo da ro wa ne te re ny
ogro du zoo lo gicz ne go, Park Le śny
Be mo wo, Park w Ka wę czy nie. Ta -
kże – Ła zien ki Kró lew skie – wy li -
cza dr Mar ta Su per gan -Mar wicz,
bio log z War szaw skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go. Klesz cze,
wbrew obie go wej opi nii nie spa da -
ją na swe ofia ry z gór nych czę ści
drzew. Cza ją się w naj ni ższych pię -
trach ro ślin no ści – w krza kach czy
tra wach. Pa ję cza ki te są śle pe.
Mo żna tu więc oba lić je den z sze -
rzą cych się mi tów, że od stra sza je
bądź przy cią ga ja ki kol wiek ko lor.

Za miast wzro ku wy ko rzy stu ją
do na mie rze nia swej ofia ry spe -
cjal ny or gan – „na rząd Hal le ra”.
Umiej sco wio ny na przed niej pa rze
od nó ży dzia ła ni czym ra dar.

– Klesz cze wy sta wia ją „łap ki”
i cze ka ją na cie pło, na za pach po -
tu, na drga nia grun tu – tłu ma czy
bio log. Co mo że się stać, gdy już
nas sku tecz ne na mie rzą i wpi ją
w skó rę? Być mo że nic. Na je my
się tro chę stra chu i ty le. Je śli jed -
nak bę dzie my mie li pe cha, tra fi -
my na osob ni ka za ra żo ne go
i w po rę go sku tecz nie nie usu nie -
my – kło po ty go to we. Bo re lio za
mo że być jed nym z nich. To naj -
czę ściej wy stę pu ją ca w Pol sce
i bar dzo nie bez piecz na cho ro ba
od klesz czo wa. Jed nym z sy gna -
łów, że za cho ro wa li śmy jest po ja -
wie nie się tzw. „ru mie nia wę dru -
ją ce go”, czy li czer wo na we go
okrę gu, któ ry z bie giem cza su
pro mie ni ście się roz cho dzi. Jed -
nak ten cha rak te ry stycz ny ob jaw
wy stę pu je tyl ko u 40–60 pro cent
za ra żo nych osób. Je że li nie ma
ru mie nia, to in nym ostrze gaw -
czym sy gna łem mo że być go rącz -
ka, stan gry po po dob ny, ła ma nie
w ko ściach czy na przy kład po czu -
cie ospa ło ści. Za ra żo ne dzie ci
mo gą wy ka zy wać nie chęć do za -
ba wy i ca ły mi dnia mi spać. Z ba -

dań pro wa dzo nych przez dr Mar -
tę Su per gan -Mar wicz na te re nie
War sza wy, wy ni ka, że za ra żo ny
bo re lio zą jest nie mal co czwar ty
kleszcz. Du żo mniej praw do po -
dob ne jest za in fe ko wa nie in ny mi
cho ro ba mi. Wśród nich trze ba
wy mie nić ba be szjo zę, któ ra za -
sad ni czo groź na, a na wet śmier -
tel na jest dla psów, ale nie bez -
piecz na by wa też dla lu dzi. Głów -
nie jed nak dla tych z ob ni żo ną
od por no ścią. Ko lej na cho ro ba to
ana pla zmo za. I wresz cie klesz czo -
we za pa le nie mó zgu. To ostat nie
cha rak te ry zu je się śmier tel no ścią
na po zio mie 1%. Jed nak w War -
sza wie w prak ty ce cho ro by tej nie
no to wa no. Do dać wy pa da, że
klesz czo we za pa le nie mó zgu jest
jed ną z nie licz nych cho rób od -
klesz czo wych, na któ re ist nie ją
szcze pion ki. Nie mo żna te go nie -
ste ty po wie dzieć o du żo bar dziej
roz po wszech nio nej bo re lio zie.
Mi mo pro wa dzo nych od lat prac
ba daw czych, brak in for ma cji
o sku tecz nej szcze pion ce.

Jak się za bez pie czyć?
Jak mo żna zmi ni ma li zo wać ry -

zy ko za ata ko wa nia przez klesz -
cze? Środ ki za rad cze mo gą przy -
brać ró żną for mę. Na pew no wy -
ru sza jąc w miej sca za gro żo ne war -
to spry skać się re pe len tem. Tu wa -
żna uwa ga: naj bar dziej sku tecz ne
są te z du żą za war to ścią związ ku
DE ET. Re pe len ty za wie ra ją ce go
w stę że niu kil ku na stu – kil ku dzie -
się ciu pro cent bę dą sku tecz ne na -
wet przez kil ka go dzin. Jed no cze -
śnie war to pa mię tać, że to tok -
sycz na, dra żnią ca sub stan cja
– nie obo jęt na i dla nas. Po po wro -
cie ze spa ce ru jak naj szyb ciej po -
win ni śmy ją zmyć. Zła wia do mość
jest ta ka, że nie po win no się jej
sto so wać u dzie ci. Ra dy kal niej szą
for mą obro ny, sto so wa ną nie kie dy
przez le śni ków, jest na są cza nie
ubrań per me try ną. Śro dek ten nie
od stra sza klesz czy, tyl ko je za bi ja.

Jed nak jed ną z klu czo wych kwe -
stii jest do bór od po wied niej
odzie ży. Na pew no war to za ło żyć
dłu gie spodnie, wy so kie bu ty,
dbać by w mia rę mo żli wo ści ża den
skra wek od sło nię te go cia ła nie
sta no wił za pro sze nia dla mi nia tu -
ro we go in tru za. Po po wro cie z wę -
drów ki za le ca ny jest szcze gó ło wy
prze gląd cia ła i ką piel pod sil nym
stru mie niem wo dy. Ze wzglę du
na fakt, że for my nie doj rza łe
w prak ty ce są nie do wy kry cia, do -

dat ko wym za bez pie cze niem mo że
być szo ro wa nie cia ła szczot ką
z twar dym wło siem. Co zro bić, je -
śli znaj dzie my wbi te go klesz cza?
Nie wąt pli wie przy da się pę se ta.
Na le ży uchwy cić nią pa ję cza ka jak
naj bli żej skó ry i wy cią gnąć płyn -
nym i sta now czym ru chem. Upew -
niaj my się, że w skó rze nie zo sta ła
żad na część klesz cza a ran kę sta -
ran nie zde zyn fe kuj my. Ob ser wuj -
my też, czy nie po ja wia ją się ob ja -
wy su ge ru ją ce cho ro bę.

– Klesz cze naj ak tyw niej sze są
wio sną i je sie nią, a w cią gu do by
ra no i pod wie czór. Ale to nie
ozna cza, że w po zo sta łym cza sie
je ste śmy w peł ni bez piecz ni. Uwa -
żać trze ba sta le – ostrze ga bio log.

(AS)

Kleszcze w Warszawie mają się świetnie
� Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.
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Borelioza
to najczęściej
występująca w Polsce
i bardzo
niebezpieczna choroba
odkleszczowa. Jednym
z sygnałów, że
zachorowaliśmy jest
pojawienie się tzw.
„rumienia wędrującego”,
czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem
czasu promieniście się
rozchodzi. Jednak ten
charakterystyczny objaw
występuje tylko u 40–60
procent zarażonych osób.


