
Po dekadach zastoju budowa
ekspresowego pierścienia obwod-
nic Warszawy nabrała w ostatnich
latach tempa. Obwodnica północ-
na (S8) jest gotowa od wrze-
śnia 2015 roku. Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad skończyła wówczas prace
nad przebudową mostu Grota-
-Roweckiego, który poszerzono

do pięciu pasów ruchu w każdą
stronę. Dziś trasa S8 jest kojarzo-
na przede wszystkim z ciągłymi
kolizjami i związanymi z nimi
ogromnymi korkami.

Tymczasem trasa S2 we wrze-
śniu 2013 roku utknęła w polu
niedaleko lotniska Chopina. Ist-
niejący odcinek między węzłem
z autostradą A2 a Puławską jest

zdecydowanie za krótki, by speł-
niać funkcję południowej obwod-
nicy. Dziś ruch z S2 rozlewa się
na Puławską i zakleszcza w gigan-
tycznych korkach w Dolinie Słu-
żewieckiej. Do zakończenia war-
szawskiego odcinka trasy brakuje
aż 18,5 km. Jej budowa będzie
znacznie trudniejsza, niż wykoń-
czenie S8, ze względu na trzy po-

ważne przeszkody: gęsto zalud-
niony Ursynów, Wisłę i Mazo-
wiecki Park Krajobrazowy.
W grudniu 2015 roku GDDKiA
podpisała umowę z firmami, któ-
re dokończą prace nad S2. Będą
to Astaldi, Gülermak i Warbud.

Turecki most do Wilanowa
Gülermak to firma pracująca

w Warszawie nad budową trzech
wolskich stacji metra. Turcy wygrali
także przetarg na budowę przepra-
wy między Wilanowem a Wawrem.
Nazywany roboczo „Południowym”
most będzie mieć 1,5 km długości,
cztery pasy ruchu w każdym kie-
runku i dwa ciągi pieszo-rowerowe.
Jego zadaniem będzie odciążenie
nie tylko mostu Łazienkowskiego,
ale też… przeprawy w Górze Kal-
warii. Pozwoli także lepiej skomu-
nikować z resztą miasta ogromne
obszary Wilanowa, będące poten-
cjalnymi terenami inwestycyjnymi.
Wizualnie będzie podobny do mo-
stu Grota-Roweckiego.

Obecnie Turcy zajmują się
przygotowywaniem dokumentów
do złożenia wniosku o tzw. zgodę
na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) dla odcinka od Przyczół-
kowej do mostu, opracowują pro-
jekty wykonawcze i prowadzą
prace geodezyjne. Słowem: przy-
gotowują się do właściwych prac
i czekają na pozwolenia na budo-
wę, które wyda wojewoda.

Rozjadą Miedzeszyn?
Na prawym brzegu Wisły ob-

wodnica połączy się potężnymi
węzłami z Wałem Miedzeszyń-
skim i ulicą Patriotów. Przy Wale
charakterystycznym elementem
będzie ślimak okalający pomnik
przyrody, zaś pomiędzy Miedze-
szynem a Falenicą powstanie kla-
syczna „koniczynka” i tzw. „wan-
na szczelna”, czyli odkryty wykop,
w którym znajdzie się trasa, sze-
roka na sześć pasów ruchu.

Przypomnijmy: cztery lata temu
roku, kiedy zaczęto dyskutować
o budowie tego odcinka obwodni-
cy, mówiło się o tunelu pod tora-
mi kolejowymi i jezdniami Patrio-
tów. Gdy podpisano umowę
i trwały już prace projektowe oka-
zało się, że Warbud i GDDKiA
zamiast tunelu zaproponowały
właśnie wykop. Jeśli dodać do te-
go planowany wiadukt Mozaiko-
wej nad trasą S2 i ekrany aku-
styczne, których ustawienie
wzdłuż zmodernizowanej linii ko-
lejowej jest wciąż realne, przy-
szłość tej części Warszawy zapo-
wiada się nieciekawie.

Kawał lasu do wycinki
Na wschód od Patriotów trasa

S2 przejdzie pod wiaduktem
Izbickiej, a następnie przetnie
wawerskie lasy po wiaduktach
(w sumie będą mieć ponad pół
kilometra długości) i nasypach.
Na razie trudno stwierdzić, ile
drzew zostanie wyciętych pod-
czas budowy, ale można zgady-
wać, że będzie to grubo ponad
tysiąc. Obwodnica zakończy się
węzłem z planowaną trasą S17,
czyli nową wylotówką w kierun-
ku Lublina.

(dg)
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Plac budowy od Ursynowa do lasów Wawra

Nadchodzi obwodnica
� Wielkimi krokami zbliża się największa budowa w historii Wawra. Nowy most
i obwodnica będą kosztować ponad 1,3 mld zł.
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Wszyscy doskonale wiedzą,
na których ulicach dochodzi

do największej liczby wypadków,
ale wielu kierowców nadal nie

chce stosować się do obowiązują-
cych przepisów. Skutkiem są ko-
lejne niebezpieczne sytuacje, roz-
grywające się ciągle w tych samych
miejscach. W Wawrze rajdy na uli-
cy Patriotów i Wale Miedzeszyń-
skim to problem znany od wielu

lat. W roku 2016 liczba wypadków
na najbardziej ruchliwych drogach
dzielnicy wzrosła – w porównaniu
z 2015 – aż o 61%.

Dziesięć wypadków w 2015 ro-
ku, 23 – w 2016, w sumie 40 osób
rannych i jedna zabita – tak wyglą-

da bilans bezpieczeństwa na Wale
Miedzeszyńskim za ostatnie dwa
lata. Brak planowanej wlotówki
(S17) i stopniowe poszerzanie
jezdni sprawiły, że ez Wał stał się
bardzo atrakcyjnym wjazdem
do Warszawy. Stłuczki, kolizje
i wypadki z udziałem samochodów
osobowych to już codzienność.

Inaczej jest na Patriotów, gdzie
cierpią zarówno kierowcy, jak
i piesi. W 2016 roku były tam
dwie ofiary śmiertelne (w 2015:
jedna), zaś liczba wypadków w za-
sadzie nie zmienia się od lat (13
w 2015 r., 14 w 2016 r.). Ani
na Patriotów, ani na Wale Mie-
dzeszyńskim nie da się wskazać
szczególnie niebezpiecznych
miejsc. Na liście najgorszych
skrzyżowań w Warszawie znalazły
się jednak dwa punkty.

Skrzyżowanie Czecha i Kajki
potrafią wskazać jako niebezpiecz-
ne kierowcy nie tylko z Anina.
W ubiegłym roku doszło tam „tyl-

ko” do dwóch wypadków, ale zo-
stało w nich rannych w sumie pięć
osób. Zaskakująco źle w policyj-
nych statystykach wypada także
krzyżówka Lucerny z Chorzowską,
na których średnio co cztery mie-
siące ktoś zostaje poważnie ranny.

Kto jest sprawcą, a kto
ofiarą?

W ubiegłym roku w Warszawie
zginęły w wypadkach drogowych 62
osoby. Statystycznie do przeciętne-
go wypadku śmiertelnego doszło
o 12:00 w grudniowy czwartek lub
piątek. Szczególnie zagrożeni są
najstarsi warszawiacy. Osoby
po sześćdziesiątce stanowiły 28%
rannych i aż 69% zabitych w wy-
padkach. Najczęściej zabijają kie-
rowcy w wieku 40–59 lat, a główną
przyczyną śmierci na drodze jest
nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu, przechodzącemu przez
jezdnię zgodnie z przepisami.

(dg)

Rośnie liczba wypadków w Wawrze
� Liczba wypadków na Patriotów i Wale Miedzeszyńskim wzrosła lawinowo, zaś najczarniejszy punkt w dzielnicy to skrzyżowanie Czecha z Kajki.
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Dziesięć
wypadków w 2015
roku, 23 – w 2016,
w sumie 40 osób rannych
i jedna zabita – tak
wygląda bilans
bezpieczeństwa na Wale
Miedzeszyńskim
za ostatnie dwa lata.
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Wawerski szlak MTB ma dłu-
gość 27 km, jest przeznaczony nie
tylko dla zawodowców, ale i am-
bitnych amatorów. Już dwukrot-
nie – w 2015 i 2016 roku – został
uznany za najlepszą trasę presti-
żowego cyklu Poland Bike Mara-
ton. Wawerska trasa rozpoczyna
się obok Szkoły Podstawowej
nr 138 w Międzylesiu i prowadzi
piaszczystymi i podmokłymi ście-
żkami Mazowieckiego Parku Kra-
jobrazowego, nad brzegiem jezio-
ra Torfy, do pomnika Lotników
Brytyjskich na granicy z Józefo-
wem i z powrotem.

Aktualny przebieg trasy MTB
koliduje z planowanym przebie-
giem Południowej Obwodnicy
Warszawy. Małgorzata Mikołaj-
czyk w ramach budżetu partycy-
pacyjnego złożyła projekt wyty-
czenia trasy w taki sposób, aby
można było z niej korzystać pod-
czas budowy POW. Od strony
Międzylesia sugerowane są dwie
pętle jedna o długości ok 15 km
– trudniejsza, druga ok 5 km, aby
z trasy mogli również korzystać
mniej wytrenowani kolarze.
Od strony Falenicy propozycja za-

kłada zmianę przebiegu trasy
MTB tak, aby tworzyła pełną
przejezdną pętlę z już istniejącym
odcinkiem. Po zakończeniu inwe-
stycji POW obie trasy połączą się
kładkami nad lub pod autostradą.

Trasa prowadzi przez teren
Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego, dobrze by zatem było, by
rowerzyści nie rozjeżdżali całego
parku, a jeździli tylko wytyczo-
nym szlakiem.

Pomysł wart jest uwagi. Wszak
szkoda byłoby, by tak uznana
i rozpoznawalna w środowisku
kolarskim trasa stała się bezuży-
teczna na czas budowy POW.
W dodatku inwestycja nie byłaby
jakoś horrendalnie droga. Wstęp-
ny koszt realizacji projektu jego
autorka oszacowała na 20 tys. zł.

Trasa także dla
początkujących

Wśród projektów zgłoszonych
do budżetu partycypacyjnego są
i inne „rowerowe” inwestycje. In-
teresujący pomysł zgłosił Marcin
Adamczuk. Zakłada on wyznacze-
nie i przygotowanie liczącej oko-
ło 5 km zapętlonej trasy treningo-

wej dla miłośników jazdy na rowe-
rze górskim MTB wykorzystującej

naturalnie uwarunkowanie terenu.
Trasa miałaby być urozmaicona
przeszkodami o umiarkowanym
stopniu trudności, dzięki czemu
byłaby atrakcyjna także dla śred-
nio zaawansowanych cyklistów.

Autor proponuje wytyczyć no-
wy szlak w lesie im. Króla Ja-
na III Sobieskiego w okolicach
ulic Korkowej i Jagiellońskiej. Ta-
ka lokalizacja byłaby atrakcyjna
dzięki malowniczemu położeniu,

naturalnym wzniesieniom, wą-
skim ścieżkom, a przeszkody
w postaci uskoków, skoczni, za-
krętów, hopek, kamieni, most-
ków, korzeni, belek zapewniałaby
uniwersalność trasy. Początkujący
mogliby przy tym zbyt trudne
fragmenty ominąć korzystając
z wytyczonych objazdów. Nowo
wytyczona pętla mogłaby stano-
wić uzupełnienie czarnego, wa-

werskiego szlaku MTB. – Co wię-
cej Wawerska pętla XC przyczyni
się do popularyzacji dzielnicy ja-
ko miejsca krzewiącego aktywne
formy wypoczynku oraz wspiera-
jącego rozwijanie pasji rowerowej
– argumentuje autor. Nam się
projekt podoba bardzo, choć tani
nie będzie. Całkowity koszt nowej
pętli to szacunkowo 150 tys. zł.

(wk)

Szlak MTB do korekty? To najlepsza w Polsce trasa rowerowa
� Wawer ma jeden z najlepszych szlaków kolarstwa górskiego w Polsce. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu trasy mogą być jeszcze
atrakcyjniejsze, a być może powstaną także nowe.

Wawerska
trasa rozpoczyna się
obok Szkoły Podstawowej
nr 138 w Międzylesiu
i prowadzi piaszczystymi
i podmokłymi ścieżkami
Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego,
nad brzegiem jeziora
Torfy, do pomnika
Lotników Brytyjskich
na granicy z Józefowem
i z powrotem.

Świetne wiadomości dla par, bo-
rykających się z problemem bez-
płodności. W warszawskim ratuszu
trwają bardzo zaawansowane pra-
ce nad wprowadzeniem dofinanso-
wania zabiegów tzw. zapłodnienia
pozaustrojowego, czyli in vitro.

– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajew-

ska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie
więcej niż 80% całych kosztów.
Będzie obejmować po trzy pró-
by. Skorzystają z niego osoby
w wieku 25–40 lat, żyjące zarów-
no w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych.

Zapłodnienie in vitro (łac.
w szkle) jest uznawane za najsku-
teczniejszą metodę leczenia bez-
płodności. W Polsce refundacja
zabiegów została wprowadzona
przez rząd PO-PSL i obowiązywa-

ła w latach 2013–2016. Po zakoń-
czeniu ogólnopolskiego programu
ciężar finansowy leczenia bez-
płodności przejęły niektóre samo-
rządy, m.in. poznański i łódzki.

(dg)

Warszawa dofinansuje in vitro
� Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia i zajmie się dofinansowaniem
zabiegów in vitro. Program potrwa dwa lata.
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Dąb rósł sobie spokojnie od wie-
lu lat, co pamiętają najstarsi miesz-
kańcy Mydlarskiej. Miał jednak
pecha znaleźć się na prywatnej po-
sesji tuż obok kortu tenisowego.
Do niedawna chroniły go przepisy,
ale od 1 stycznia się zmieniły, więc
stał się jedną z pierwszych ofiar
wawerskiej masakry piłą mecha-
niczną. Wkrótce ofiar może być
więcej. – Rzeź drzew na prywat-
nych działkach uważam za rozpo-
czętą… – pisze Rafał Czerwonka,
radny dzielnicy Wawer, który wy-
cinkę sadulskiego dębu jako pierw-
szy nagłośnił na na swej stronie po-
święconej życiu osiedla.

I może mieć rację. Wycinka
drzew na prywatnych gruntach mo-
że za chwile ruszyć na wielką ska-

lę. I to w majestacie prawa. 1 stycz-
nia weszła bowiem nowelizacja
ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach, która pozwala wy-
cinać drzewa na prywatnych dział-
kach, jeśli drzewa nie są wycinane

na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Co wię-
cej można bez zezwoleń wycinać

także drzewa historyczne, czyli ta-
kie które mają powyżej 40 i 50 lat.

Wycinka zgodna z prawem
Dąb z osiedla Sadul był drze-

wem właśnie historycznym. Jed-
nym z najpiękniejszych i najstar-
szych w całej okolicy. Właściciel
nie miał dlań litości. Zapewne dąb
gubił liście na kort i zasłaniał słoń-
ce. – Wielka szkoda. Było to ostat-
nie tak piękne drzewo na naszym
osiedlu. Miał ponad trzy metry ob-
wodu pnia, a różne szacunki, które
dostaję od specjalistów wskazują,
że mógł mieć w granicach 190–210
lat – mówi Czerwonka. Posesja
przy Mydlarskiej została na wnio-
sek urzędników skontrolowana
przez strażników miejskich.

Stwierdzili oni, że dąb został wy-
cięty zgodnie z prawem. – Kontro-
la wykazała, że właścicielem dział-
ki jest osoba prywatna, dąb nie był
pomnikiem przyrody. Wycinka zo-
stała przeprowadzona zgodnie
z prawem – informuje Monika Ni-
żniak, rzeczniczka straży miejskiej.

Boję się, że więcej podobnych
okazów drzew może niebawem
zniknąć nie tylko z krajobrazu
osiedla Sadul, ale i całej dzielnicy.
Być może skutki nowej ustawy
złagodzą radni wprowadzając
ograniczenia, co do gatunków
i wymiarów drzew wyłączonych
z bezkarnej wycinki. Warto by się
zastanowić, co ważniejsze – święte
prawo własności, wedle którego
na prywatnym terenie wolno pra-

wie wszystko, czy jakieś dobro
wspólne, jakim architektura kra-
jobrazu i zadrzewienie chyba jed-
nak są, zwłaszcza w dzielnicy, któ-
ra chce się uważać za zieloną.
– Krytykowana zasada pozwoleń
i opłat za wycinkę drzew została
zniesiona w ramach postulowane-
go przez wielu przywracania wol-
ności obywatelskich. I cóż się oka-
zuje? Do korzystania z wolności
trzeba dorosnąć (…) takie drzewo
to dobro wspólne. Myślę, że dla
naszego środowiska, osiedla, mia-
sta, strata tego dębu jest bardziej
dotkliwa, niż strata tego, kto go
ściął – komentuje całą sprawę
na stronie osiedla Sadul pani An-
na. Podpisuję się obiema rękami!

(wk)

Wawerska masakra piłą mechaniczną
� Bezkarna wycinka „prywatnych” drzew rozpoczęta. W naszej dzielnicy zagrożone są tysiące drzew, także historycznych.
Pod topór poszedł już między innymi stary dąb na osiedlu Sadul.

Dąb
z osiedla Sadul był
drzewem historycznym.
Jednym
z najpiękniejszych
i najstarszych w całej
okolicy. Właściciel nie
miał dlań litości.
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Artystyczne instalacje neonowe
coraz powszechniej współtworzą
tkankę miejską. Na świecie trwa
prawdziwy neonowy boom, ale
i w polskich miastach pojawiają
się kolorowe i świecące napisy co-
raz częściej. Także w Warszawie,
żeby wspomnieć choćby neon
„Miło cię widzieć” na Moście
Gdańskim. A gdyby podobny
neon pojawił się w Falenicy?

Gdzie go ustawić?
Pomysł ustawienia neonowych

rur o wymiarach 1 na 8 metrów
z czerwonym napisem „Cześć Fa-
lenico!” zgłosił do tegorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego
Michał Pawłowski. Proponuje
ustawić go w pobliżu Patriotów
i Walcowniczej na metalowych
słupach dawnej trakcji elektrycz-
nej. Ale lokalizacji autor jedno-

znacznie nie doprecyzował.
W przypadku trudności możliwe
jest zainstalowanie neonu prak-
tycznie dowolnej, dobrze ekspo-
nowanej przestrzeni – umieszcze-
nie go na budynkach, czy też bez-
pośrednio na ziemi w metalowej
klatce albo stelażu scenicznym.
Świetnym miejscem wydaje się ta-
kże teren przyległy do parkingu
na Walcowniczej naprzeciwko
„Fali „. Jeden z komentujących
entuzjastycznie przyjmowany pro-
jekt zaproponował, by neon poja-
wił się na budynku „kulturoteki „,
która powstanie na rogu Patrio-
tów i Walcowniczej.

Ucieczka od prowincjonalności
Gdzie by jednak dokładnie

neon nie stanął, sama idea jest
bardzo pozytywna. Taki neon, któ-
ry niczego nie reklamuje, ani nie

sprzedaje, a jedynie poprawia na-
strój i niesie jakieś pozytywne
przesłanie dotyczące miejsca,
miałby szansę wpisać się organicz-
nie w falenicki pejzaż, jako swo-
iste zaprzeczenie panującego tu
i ówdzie reklamowego bałaganu.

– Nowoczesna instalacja arty-
styczna to ucieczka od prowincjo-
nalności i kształtowanie wizerun-
ku „poza-bazarowego” naszej
dzielnicy. To coś, co będzie miesz-
kańców pozytywnie łączyć, coś co
z pewnością pojawi się na tysią-
cach zdjęć i korzystnie zmieni
otoczenie. Z szarego na inspirują-
ce. Cześć Falenico!” – argumen-
tuje autor pomysłu.

I ja osobiście uważam, że to na-
prawdę świetny pomysł, zwłaszcza
że przy okazji wcale nie taki dro-
gi. Wstępny kosztorys projektu
autor oszacował wprawdzie
wstępnie na 20 tys. zł, ale niemal
połowa tej kwoty to zapas
na ewentualne powiększenie for-
matu, prosty stelaż sceniczny i in-
stalację kamery monitoringu.
W minimalnym zaproponowanym
kształcie koszt byłby jeszcze
mniejszy. Jednym słowem, bardzo
pozytywny pomysł! I chyba
spodobał się nie tylko mnie, ale
i wielu mieszkańcom, bo odzew
jest spory. Projekt ma już swoją
stronę z aktualnościami na face-
booku „Cześć Falenico – arty-
styczna instalacja neonowa”

(wk)

Pojawi się na tysiącach zdjęć

Neon dla Falenicy
� Czy w Falenicy pojawi się wielki neon pozdrawiający mieszkańców i gości?
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– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie ży-
cia może odkryć w sobie twórcę.

– Oczywiście! Człowiek jest je-
dynym zwierzęciem, które ozda-
bia swoje narzędzia pracy. To du-
żo mówi o naszej potrzebie wyra-
żania siebie i nadawania otocze-
niu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.

– Kształciła się Pani na kie-
runkach plastycznych?

– Nie. Mam za sobą kilkana-
ście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?

– Zdecydowanie. Kilka lat te-
mu w grudniu, przyjaciółka za-
prosiła mnie na zdobienie bom-
bek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natych-
miast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Wła-
śnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierw-
szym wcieleniem był „Tragarz po-
mysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żon-
kosia, oswajacza motyli, zirytowa-
nego właściciela psa.

– Gdzie można obejrzeć Pani
prace?

– Zapraszam na stronę
www.darmelo.pl. Część z kolaży,
od niedawna, można też kupić
na poszewkach na poduszkę, re-
printach i kaflach ceramicznych.

Rozm. oko

Odkryj świat
rzeczy niebanalnych

� Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

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
+48 667 292 145

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!
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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

DAM PRACĘ
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy
odznaki odznaczenia książki pocztówki dokumenty
zdjęcia gotówka tel. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

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

DOM DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę dom 200 m2, w tym osobne
mieszkanie 55 m2 oraz garaż 40 m ul. Żonkilowa
512-427-065

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

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

KOMPUTERY
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

FINANSE

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
·Pożyczki pozabankowe 22 760-12-27
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

Odpowiedź na naszą ostatnia za-
gadkę znali „eksperci Ciekawego
Wawra”: Weronika Girys-Czago-
wiec i Konrad Osuch. Dziękuję
za zainteresowanie historią Wawra!

Pani Weronika napisała: „Zdję-
cie przedstawia tablicę zamieszczo-
ną na pomniku poświęconym Józe-
fowi Piłsudskiemu i ludziom pole-
głym w walce z bolszewikami. Po-

mnik stoi przed Murowanką,
przy ul. Płowieckiej 77. Na pomni-
ku znajduje się również medalion
przedstawiający wizerunek Mar-
szałka, a także tablica upamiętnia-
jąca trzech mieszkańców Wawra
poległych w walce z wojskiem bol-
szewickim: Józefa Osmelińskiego,
Michała Pełkę oraz Józefa Wójto-
wicza. Na szczycie znajduje się
rzeźba orła. Pomnik ów odsłonięto
w listopadzie 1930 r. Obecny
przy tym był Józef Piłsudski wraz
z żoną Aleksandrą, a przemówie-
nie wygłosił pisarz Wacław Siero-
szewski. W okresie PRL pomnik
został zniszczony i przysypany zie-
mią, odkopano go dopiero w 1981
r. W 1989 r. powołano Społeczny
Komitet Odbudowy Pomnika Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Waw-
rze. Ponowne odsłonięcie pomnika
miało miejsce 16 listopada 1991 r.,
obecny był wówczas wnuk Marszał-
ka Krzysztof Jaraczewski, obecnie
dyrektor Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku.”

W okresie międzywojennym
powstało wiele pomników ku czci
Józefa Piłsudskiego. Pomniki bu-
dowane były z darowizn obywate-
li. Każdy darczyńca na pamiątkę
otrzymywał mosiężną tabliczkę
upamiętniającą fakt przekazania
darowizny – taką jak ta:

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

Kolejna zagadka
Czy są w Wawrze takie kolorowe krówki? Kto wie gdzie
można je spotkać?

Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elek-
troniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam rów-
nież na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Nazywam się Agata Hać,
mam 49 lat. Od 30 lat jestem
związana ze służbą zdrowia, pra-
cując jako pielęgniarka instru-
mentariuszka na bloku operacyj-
nym. Mam męża i dwóch synów.
W 2010 roku doświadczyliśmy
śmierci mojej 14-letniej wówczas
córki, Kasi, w następstwie choro-
by nowotworowej.

Niestety w 2013 roku zdiagno-
zowano u mnie raka piersi.
Po wykonaniu operacji, wynik hi-
stopatologiczny wykazał, że jest
to rak złośliwy hormonozależny
HER2 +++. Leczenie oparte
było na chemioterapii, radiotera-
pii oraz otrzymywaniu hercepty-
ny. Po leczeniu wróciłam do pra-
cy, czułam się dobrze, wydawało
się, że choroba została zażegnana.

W 2015 roku zdiagnozowano
u mnie guza w głowie. Po odbytej
operacji neurochirurgicznej okazało
się, że to przerzut nowotworowy.
Pierwsza faza leczenia oparta była
na naświetlaniach, ale wciąż pojawia-
ły się nowe ogniska, w związku

z czym rozpoczęto leczenie polegają-
ce na chemioterapii. Nowe ogniska
były zwalczane również poprzez czte-
rokrotne naświetlanie Gamma Kni-
fe. Niestety, leczenie nie daje rezulta-
tów w walce z zatrzymaniem tworze-
nia się zmian nowotworowych.

Okazało się, że moje leczenie
w ramach dostępnych refundowa-
nych środków jest bezskuteczne.
Jedyną szansą i moją nadzieją jest
podanie leku Kadcyla, odpłatnie,
ponieważ nie jest refundowany
przez NFZ. Koszt zakupu jednej
dawki leczniczej wynosi
ok. 18 000 zł (lek musi być poda-
wany co trzy tygodnie). Na chwilę
obecną leczenie oparte będzie
na podaniu minimum sześciu da-
wek, wszystko będzie uzależnione
od efektów i reakcji organizmu.

Proszę o pomoc finansową
w dalszym procesie leczenia. Chcę
żyć, chciałabym wrócić do pracy
i pomagać innym, co robiłam przez
całe, nie tylko zawodowe, życie.

Z poważaniem,
Agata Hać

Przez 30 lat pomagała ludziom

Teraz walczy o życie
� Pielęgniarka z Międzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego od czterech lat zmaga się z rakiem.
NFZ nie refunduje leku, więc na tym etapie leczenia
pani Agata potrzebuje… 108 000 zł.

Co to właściwie jest pump-
track? To zapętlony tor do jazdy
i treningu na rowerze, ale także
na rolkach, hulajnodze czy desko-
rolce. Składa się on z serii niewiel-
kich muld, podjazdów i zjazdów
ze specjalnie wyprofilowanymi za-
krętami z bandami. Jazda polega
na balansowaniu ruchami ciała
w górę i dół, czyli „pompowaniu”
(pump) i pokonywaniu toru bez
dodatkowego napędzania się.

Projekt takiej lokalnej atrakcji
zwyciężył w ubiegłorocznej edycji
budżetu partycypacyjnego. Pump-
track powstanie w tym roku
przy skrzyżowaniu Traktu Lubel-
skiego i Skalnicowej, w sąsiedz-
twie boiska Orlik.

Tor na ponad 100 metrów
Tymczasem w tegorocznej edy-

cji budżetu pojawił się pomysł bu-
dowy kolejnego pumptracku
w Falenicy. Autor projektu Jacek
Wiśnicki proponuje, by tor po-
wstał przy Włókienniczej,
na ogrodzonym terenie, na tyłach
USC i obecnej siedziby falenic-

kiej filii WCK. W większości
biegłby wśród drzew, a częściowo
po płycie pozostałej po hali z lo-
dowiskiem. Pokryty gładkim as-
faltem tor ma mieć ok. 110 m dłu-
gości. Między placem zabaw a to-
rem znaleźć by się miała mała
przestrzeń z ławkami i poideł-
kiem ze świeżą wodą.

– Pomysł na pumptrack pojawił
się na spotkaniach Rady Osiedla.
Jesteśmy przekonani, że w Faleni-
cy brakuje takich miejsc. Dzięki
pumptrackowi i wraz z istnieją-
cym, obleganym, placem zabaw
powstanie duży teren rekreacyjny,
który będzie tętnił życiem – argu-
mentuje projektodawca.

Nam się projekt wydaje i sen-
sowny, i rzeczywiście potrzebny,
i dobrze zlokalizowany. Zachod-
nia strona Falenicy cierpi na brak
ogólnodostępnych terenów rekre-
acyjnych, a teren wokół dawnego
urzędu gminy świetnie nadaje się
do zagospodarowania, zwłaszcza
że wzdłuż Bysławskiej powstanie
ścieżka rowerowa, więc tor
z miejscami do odpoczynku i par-

kingiem dla rowerów byłby ideal-
nym miejscem postoju podczas
wycieczek. Obecnie znajduje się
tam plac zabaw, i plac pozostały
po hali lodowiska zaadoptowany
na parking. Dzięki temu projek-
towi powstałby zaś rekreacyjny
kompleks dla osób w różnym wie-

ku. Na torze można jeździć na ro-
werze, hulajnodze, czy rolkach.
Mogą próbować na nim sił dzieci
młodzież i dorośli. Bliskość placu
zabaw, miejsca do wypoczynku
świetnie projekt uzupełniają. Ja
osobiście jestem za, choć projekt
tani nie jest. Wedle szacunków
miałby kosztować ponad 140 tys.
zł. Mimo wszystko chyba warto!
Głosowanie już w czerwcu.

(wk)

Pumptrack w Falenicy
� Czy w Falenicy powstanie kolejny w Wawrze pumptrack?

Na torze
można jeździć
na rowerze, hulajnodze,
czy rolkach. Mogą
próbować na nim sił
dzieci młodzież i dorośli.

źródło:w
w

w.facebook.com
/P

um
ptrackW

arszaw
a

Wpłaty prosimy kierować
na konto fundacji Sedeka:
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652
(Alior Bank) lub 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 (Citi Handlowy)

tytułem „11135 – Grupa OPP – Hać Agata”.

źródło:m
azovia.pl,fundacjaonkologicznanadzieja.org




