
Najpierw budowa drugiej jezd-
ni, potem śmiertelne wypadki
i dyskusja o tym, jak im zapobiec.
Historia al. Reymonta w kilku
ostatnich latach byłaby komedią
pomyłek, gdyby nie ustawiane
przy jezdni znicze, przypominają-
ce o zabitych na niej przechod-
niach. W grudniu Rada Warszawy
zdecydowała, że bezpieczeństwo
poprawi montaż sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach ze
Schroegera i Andersena. Zapłaci-
my za to 1,1 mln zł.

– Dziwi mnie, że tak kosztowna
decyzja nie została poprzedzona
audytem bezpieczeństwa i jasnym
wskazaniem celów – komentuje
Marcin Jackowski z Zielonego
Mazowsza. – Moim zdaniem sy-
gnalizacja świetlna jest bardzo za-

wodna i ma niewspółmiernie niską
skuteczność w stosunku do kosz-
tów, a czasem przynosi wręcz od-
wrotny skutek. Na sąsiednim
skrzyżowaniu z Kasprowicza już
jest sygnalizacja, a mimo to docho-
dzi na nim do groźnych wypadków,
w tym już jednego śmiertelnego.

Według sewik.pl w 2015 roku
doszło w Warszawie do 76 naje-
chań na pieszego, przechodzące-
go przez jezdnię na zielonym
świetle. Dziewięć osób zostało
w ten sposób ciężko rannych, jed-
na zmarła w szpitalu w wyniku
odniesionych obrażeń. Od 2007 r.
zginęło w ten sposób 21 osób.

– W al. Reymonta należało za-
stosować fizyczne środki poprawy
bezpieczeństwa [należą do nich
np. progi i esowania jezdni – red.]

– przekonuje Jackowski. – Osią-
gnięto by je wówczas szybciej, ta-
niej i skuteczniej. Za zaoszczę-
dzone 1,1 mln zł można poprawić
bezpieczeństwo w wielu innych
punktach. Skoro wydano 15 mln
zł na ulicę, na której giną ludzie,
a teraz planuje się wydać kolejny
milion, to nasuwa się pytanie

o trafność decyzji na wyższych
szczeblach i kompetencje osób,
które je podejmują.

– Decyzję o budowie sygnaliza-
cji podjęło Biuro Drogownictwa
i Komunikacji na podstawie wy-
konanej analizy bezpieczeństwa
ruchu drogowego – odpowiada
Mikołaj Pieńkos, rzecznik Zarzą-
du Dróg Miejskich.

Będziemy „żebrać” o zielone?
W przetargu na projekt sygnali-

zacji świetlnej drogowcy zawarli
zapis o tzw. przyciskach żebraka
dla pieszych i rowerzystów, które
należy zamontować przy przej-
ściach i przejazdach przez jezd-
nie. Jak wyjaśnia Pieńkos, wcale
nie oznacza to, że będzie trzeba
„prosić” o zielone światło.

– Przy nowych i remontowa-
nych sygnalizacjach stosujemy au-
tomatyczną detekcję pieszych
i rowerzystów – mówi. – Odbywa
się ona za pomocą czujników,
które wykrywają użytkownika
i zapalają zielone światło. Na wy-
padek awarii bądź nieskuteczno-

ści tego urządzenia montowane
są również przyciski. Jeżeli urzą-
dzenie wykryje pieszego lub ro-
werzystę, przycisk zapala się

na czerwono. Jeżeli przycisk się
nie zapalił, może to oznaczać
awarię i wówczas należy nacisnąć
przycisk.

Decyzję o ustawieniu świateł
w al. Reymonta podejmie nowy
miejski inżynier ruchu Michał
Domaradzki. Sygnalizatory
przy Schroegera i Andersena po-
winny stanąć jesienią tego roku.

(dg)

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 508-125-417
reklama@gazetaecho.pl

N
r3

(2
86

)
24

lu
te

g
o

20
17

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

Łomianek iBielan

IS
SN

24
51

–1
08

0

Decyzję
o ustawieniu świateł w al.
Reymonta podejmie
nowy miejski inżynier
ruchu Michał
Domaradzki.
Sygnalizatory
przy Schroegera
i Andersena powinny
stanąć jesienią tego roku.

Będą światła w al. Reymonta. Pomogą?
� Przebudowa ulicy zakończyła się teoretycznie w 2014 roku, ale wciąż generuje koszty. 1,1 mln zł ma poprawić bezpieczeństwo na nowej drodze.



Stańmy w dowolnym miejscu
ulicy Żeromskiego i spójrzmy
w kierunku al. Reymonta. Po pra-
wej stronie mamy przeplatankę
domów z lat 30. i świetnie kom-
ponujących się z nimi „sockamie-
nic”. Najstarsi stażem mieszkańcy
Bielan pamiętają, że po lewej
stronie ulicy jeszcze w połowie
lat 50. rozciągały się pola. Krajo-
braz bardzo zmienił się pod ko-
niec dekady, czego pamiątką jest
zdjęcie Zbyszka Siemaszki, wyko-
nane w roku 1958.

Powiew wolności
W roku 1958 Warszawa żyła od-

słonięciem odtworzonego po woj-
nie łazienkowskiego pomnika Fry-
deryka Chopina. W kinie zachwy-
cał „Popiół i diament” Andrzeja
Wajdy, w telewizji – premierowy
Kabaret Starszych Panów. Strasz-
ne wieści docierały ze Śląska,
gdzie w katastrofie w kopalni zgi-
nęło aż 72 górników. Władysław
Gomułka zapewniał, że wszystko
jest wspaniale, a w Otwocku uru-

chomiano właśnie pierwszy polski
reaktor jądrowy.

Wojna, powstanie i stalinizm
były dla Warszawy wciąż świeżymi
ranami, ale wiele wskazywało
na to, że na przyszłość trzeba pa-
trzeć z optymizmem. Prymas Ste-
fan Wyszyński znów był na wolno-
ści, władze zezwoliły na upamięt-
nianie powstania warszawskiego
(to właśnie wtedy nadano nazwę
placowi Powstańców), z więzień
wypuszczono 35 tys. niesłusznie
osądzonych osób a podział
na równych i równiejszych nieco
się zatarł, gdy znikły sklepy
„za żółtymi firankami”. Odwilż
widać było też w… architekturze.

Piechotkowie w akcji
Piękne budynki mieszkalne

z elewacjami obłożonymi białą
cegłą i z charakterystycznymi pa-
sami z cegły czerwonej – tak pre-
zentowało się osiedle Bielany II,
które rosło w 1958 roku na daw-
nych polach przy Żeromskiego.
Na zdjęciu widzimy absurdalne,

dziurawe ogrodzenie placu budo-
wy, wiszące nad ulicą kable i pa-
nów dziarsko pracujących na da-
chu bez żadnego zabezpieczenia.
Różnic między fotografią Zbysz-
ka Siemaszki a naszą jest więcej.

– W ostatnich latach ceglana li-
cówka znikła, niestety, pod okładzi-
ną styropianową, której barwne
tynki naśladują dawne podziały
malowanymi pasami – pisze Jaro-
sław Zieliński w książce „Bielany.
Przewodnik historyczny”. Varsavia-
nista jest tu zaskakująco oszczędny
w słowach, bo w tym miejscu warto
postawić sprawę jasno.

Podczas ocieplania Biela-
ny II zostały skandalicznie oszpe-
cone i prezentują się ohydnie.
Domy zgrubiały, straciły propor-
cje i zyskały majtkowe kolory. Że-
by było „weselej” każdy pomalo-
wano inaczej. Pasy czerwonej far-
by to już zwykła parodia dobrego
pomysłu Piechotków. Pomysłem
architektów, którego na szczęście
nie dało się „poprawić”, było
ustawienie trzech budynków no-

wego osiedla bokiem do Żerom-
skiego. Dzięki temu duża część

mieszkańców była chroniona
przed hałasem od ulicy.

110 wiecznie żywe
Słup z literą „A” i bardzo wy-

godna, parkowa ławka zwiastująca
długie oczekiwanie służyły za przy-
stanek na rogu Żeromskiego i Li-
sowskiej, będący świetnym punk-
tem obserwacyjnym dla osób zain-
teresowanych budową Bielan II.

Niech nie zwiedzie nas „wąskość”
wyłożonej kocimi łbami jezdni, bo
ulica Żeromskiego już wówczas
była jedną z głównych arterii Bie-
lan. Na widocznym przystanku za-
trzymywały się autobusy linii 142
(Nowy Świat – Huta), 132 (Nowy
Świat – Lindego), 121 (Pl. Wilsona
– Brązownicza) i 110 (Pl. Wilsona
– Wólka Węglowa). Ta ostatnia to
prawdziwy dinozaur, kursujący
przez Żeromskiego niezmiennie
od roku 1953, zazwyczaj z pętlą
w nieciekawej okolicy: jak nie
cmentarz, to górka śmieciowa…

W roku 1958 na Żeromskiego
można było zobaczyć francuskie
autobusy marki Chausson i nowo-
czesne – na tamte czasy – węgier-
skie Ikarusy. Nie było jeszcze ka-
sowników, więc bilety kupowało
się u konduktora. Lista tego, cze-
go „jeszcze nie było” jest znacznie
dłuższa i otwiera ją Szpital Bielań-
ski, będący wówczas w budowie.

Sporo się zmieniło, niepraw-
daż?

Dominik Gadomski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

„Podaj cegłę!”. Tak budowano Bielany
� Piękne budynki, nowoczesność, powiew wolności – rok 1958 był przy Żeromskiego bardzo udany.

Osoby mieszkające na Biela-
nach od kilku dekad są prawdzi-
wymi kopalniami wiedzy o dziel-
nicy. Widoczna na fotografii

z 1958 dziewczynka jest dziś ko-
bietą w wieku ok. 65 lat. Byłoby
wspaniale, gdyby udało się do niej
dotrzeć na podstawie zdjęcia wy-
konanego 59 lat temu. Osoba,
której szukamy, najprawdopo-
dobniej mieszkała wówczas
na Starych Bielanach, gdzieś po-
między Żeromskiego a Mary-
moncką. Bardzo możliwe, że jest
dzieckiem młodych rodziców,
którzy na początku lat 50. wpro-
wadzili się do jednego z nowych
budynków Bielan I.

Osoby mogące pomóc w poszu-
kiwaniach prosimy o kontakt:
tel. 519-610-438, e-mail: domi-
nik.gadomski@gazetaecho.pl

(dg)

Szukamy dziewczynki ze zdjęcia
� Na zdjęciu Zbyszka Siemaszki wyjątkowo zainteresowało
nas dziecko z rowerkiem. Dziś ma ok. 65 lat.

Słup
z literą „A” i bardzo
wygodna, parkowa
ławka zwiastująca długie
oczekiwanie służyły
za przystanek na rogu
Żeromskiego i Lisowskiej,
będący świetnym
punktem obserwacyjnym
dla osób
zainteresowanych
budową Bielan II.

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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W Par ku imie nia Har cer skiej
Pocz ty Po lo wej Po wsta nia War -
szaw skie go na roz ma itym sprzę -
cie je żdżo no od lat. Teo re tycz nie
miej sce dla ta kich ak tyw no ści jest
tam i dziś. Ale prak ty ka jest już
mniej ró żo wa. Na gry zio ny zę bem
cza su obiekt spo nie wie ra ły już rę -
ce wan da li i da le ko mu do no wo -
cze snych wzor ców.

– Obec nie ist nie ją cy ska te park
jest źle za pro jek to wa ny, nie do -
świe tlo ny i ma nie wy god ne miej -
sca do sie dze nia – pi sze po my sło -
daw czy ni, miej ska ak ty wist ka Ka -
mi la Trze ciak – Du ża licz ba po -
ten cjal nych użyt kow ni ków zwy -
czaj nie mi ja ten te ren pod czas
spa ce ru. Za pro po no wa ny pro jekt
zmie ni ten stan rze czy i stwo rzy
za to pio ny w zie le ni, są siedz ki plac
do spę dza nia cza su wol ne go.

Czas na zmia ny
„Sta ry” ska te park znaj du je się

re jo nie ulic Klau dy ny i Gwiaź dzi -
stej oraz Tra sy Ar mii Kra jo wej,
w ma low ni czym i cie ka wym przy -
rod ni czo par ku. Obok prze bie ga
ście żka spa ce ro wa. Nie opo dal
jest też du ży plac za baw. Ce lem
pro jek tu jest prze kształ ce nie te go
miej sca tak, aby słu ży ło ono ró -
żnym po ko le niom. Bez pro ble mu
od na leźć się tu ma na sto let ni mi -
ło śnik spor tu, trzy dzie sto let nia

ma ma z dziec kiem, jak i do świad -
czo ny ży ciem se nior.

Rzecz ja sna fi la rem pro jek tu
jest sport. To zresz tą je go mi ło -
śni cy bra li udział w opra co wa niu
pro jek tu prze szkód na be to no -
wym to rze. Tor ma umo żli wiać
wy god ną jaz dę na de skach, rol -
kach, hu laj no gach i mniej szych
ro we rach. Oprócz to ru po wsta -
nie si łow nia ple ne ro wa wraz
z urzą dze nia mi do stre et wor ko -
ut'u. Po ja wi się też wie le sie dzisk
z opar cia mi (to ukłon głów nie
w stro nę osób star szych). Kon -
cep cja prze wi du je też uję cie wo -
dy, grill ple ne ro wy, sto ja ki ro we -
ro we i sta cję na praw czą dla ro -
we rów.

Opra co wy wa nie pro jek tu trwa -
ło od wrze śnia ze szłe go ro ku.
Prze pro wa dzi ła je fir ma Skan ska
w kon sul ta cji ze spo łecz no ścią lo -
kal ną i Urzę dem Dziel ni cy. Cał -

ko wi ty koszt in we sty cji to po -
nad 660 ty się cy zło tych.

Wi ce bur mistrz Bie lan Grze gorz
Pie tru czuk po mysł po pie ra ca łym
ser cem. Pod kre śla, że po wsta nie
obiek tu by ło by do pie ro pierw -
szym kro kiem do re wi ta li za cji
Par ku im. Har cer skiej Pocz ty Po -
lo wej. Gdy by pro jekt w gło so wa -
niu prze padł, wła dze dziel ni cy po -
sta ra ją się zna leźć w bu dże cie
fun du sze na je go re ali za cję.

Ka mi la Trze ciak za chę ca
do wspar cia po my słu pod kre śla -
jąc je go dwie istot ne funk cje.
– Ka żdy miesz ka niec, nie za le żnie
od wie ku, znaj dzie tu dla sie bie
ja kąś atrak cję. Dru ga to in te gra -
cja lo kal nych śro do wisk. Brak jest
w oko li cy miejsc gdzie miesz kań -
cy mo gli by się spo tkać, po roz ma -
wiać, bli żej po znać. Te raz ta kie
miej sce ma szan sę po wstać.

(AS)

Do kąd na zi mo wy spa cer? Miesz kań com Bie lan nie trze ba re kla mo -
wać wspa nia łe go la su, roz cią ga ją ce go się za Ma ry monc ką i Pod le śną.
War to spę dzić tam na wet kil ka go dzin, szcze gól nie z do brym apa ra tem.
Je śli ma my spo ro szczę ścia i ta len tu, uda się zro bić na praw dę wspa nia -
łe zdję cia, któ rych bo ha te ra mi bę dą np. ucztu ją ce mo drasz ki i bo gat ki.

– Ksiądz pro boszcz Woj ciech Droz do wicz do brze je kar mi – mó wi
rad na Jo an na Ra dzie jew ska, od któ rej do sta li śmy zdję cia. – Jest ich
spo ro przy szop ce Jó ze fa Wil ko nia.

War to pa mię tać, że Las Bie lań ski jest re lik tem Pusz czy Ma zo wiec -
kiej i naj cen niej szym re zer wa tem przy ro dy w War sza wie, a znaj du ją cy
się tam ko ściół i sa mot nie ka me du łów po cho dzą z XVII wie ku.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3
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Migawka z okolicy
Zwierzęta mają tu jak pączki w maśle
� Modraszki i bogatki mieszkające razem z osłem
– takie rzeczy tylko na Bielanach.

Nowe życie dla parku przy osiedlu Ruda
� Jednym z nowych pomysłów zgłoszonych do bielańskiego budżetu
partycypacyjnego jest „Międzypokoleniowy park rekreacyjny ze skateparkiem”. Ten
pełen nowoczesnych urządzeń sportowych obiekt powstałby w miejscu, które już
od dawna czeka na rewitalizację.



Mu zy ka jaz zo wa w ka me dul -
skich pod zie miach brzmi ab so lut -
nie wy jąt ko wo, a kon cer ty or ga ni -
zo wa ne już od po nad de ka dy
w na szej bie lań skiej jaz zo wej
„mek ce” ma ją nie po wta rzal ną au -
rę, kli mat i opra wę. To wia do mo,
ale kon cer ty ostat ko we to coś jesz -
cze bar dziej wy jąt ko we go. Do dziś
pa mię tam ostat ko we wy stę py Ewy
Ury gi, czy tria Krzysz to fa Ście rań -
skie go. Ab so lut nie ma gicz ne.

W tym ro ku do kład nie w ostat ni
dzień kar na wa łu, czy li we wto rek 28
lu te go, na sce nie w pod zie miach
wy stą pi ze spół Di xie Ti ger's Band.
Ze spół zna ny i uty tu ło wa ny, uho no -
ro wa ny mię dzy in ny mi „Zło tą Tar -

ką” na „Old Jazz Me eting”. Gru pa
to w pol skim pej za żu tra dy cyj ne go
jaz zu nie zwy kła. Re per tu arem, a ta -
kże sty li zo wa nym ubio rem wro -
cław ski band na wią zu je do no wo or -
le ań skich tra dy cji di xie lan do wych.
Wia do mo, cze go się spo dzie wać
– Wro cław skie Ty gry sy roz ko ły szą
pod zie mia ta necz ną mu zy ką di xie -
lan do wą ery swin gu, czy li lat 20-
tych ubie głe go stu le cia. Bę dzie i ra -
do śnie, bo Ti ger's po tra fią ba wić się
kon wen cja mi i czer pać ra dość z kla -
sycz ne go gra nia; i no stal gicz nie, bo
wszak to wła śnie w No wym Or le -
anie – z prze po jo nych tę sk no tą
do wol no ści pie śni nie wol ni ków
z nad Mis si si pi, rag ti mów i blu esów
na ro dził się jazz.

Ostat ko wy kon cert bę dzie za ra -
zem in au gu ra cją trzy na ste go już se -
zo nu kon cer tów w ra mach cy klu
„Jazz w Pod zie miach Ka me dul -
skich na Bie la nach”. Do kład ne pla -
ny kon cer tów po zna my nie ba wem,
wia do mo że jak i w po przed nich la -
tach bę dzie i jaz zo wa kla sy ka, i no -
wo cze sność, i pol ska czo łów ka,
i jaz zo we na dzie je, i gwiaz dy zza
oce anu. Czy li za po wia da się wy jąt -
ko wa jaz zo wa uczta jak co ro ku, bo
wy jąt ko wość to w pod zie miach
po pro stu nor ma. Wstęp na kon -
cert jest bez płat ny.

(wk)

Ostatki na jazzowo

Wyjątkowy koncert u Kamedułów
� Ostatkowe koncerty jazzowe w Podziemiach Kamedulskich to już uświęcona tradycja. Nie inaczej będzie w tym
roku. Wystąpi Dixie Tiger's Band.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Wrocławskie
Tygrysy rozkołyszą
podziemia taneczną
muzyką dixielandową ery
swingu, czyli lat 20-tych
ubiegłego stulecia.



W przy szłym ro ku mi nie dzie -
sięć lat od otwar cia bie lań skie go
od cin ka li nii me tra. Pod ziem na
ko lej mia ła nie tyl ko uła twić co -
dzien ne do jaz dy do pra cy, ale też
oży wić dziel ni cę, za chę ca jąc in -
we sto rów do bu do wa nia tu miesz -
kań, skle pów i biur. Uda ło się tyl -
ko czę ścio wo. Na Sło dow cu,
Waw rzy sze wie i Wrze cio nie po -
wsta ło (i wciąż po wsta je) spo ro
no wych blo ków, w któ rych otwar -
to wie le lo ka li han dlo wych i usłu -
go wych. Ta kie miej sca pra cy to

jed nak za ma ło, by nad go nić wie -
lo let nie za nie dba nia i zmie nić
przed mie ście w praw dzi we mia -
sto, set ki ko lej nych miesz kań tyl -
ko utrwa la ją ste reo typ sy pial ni.
Wła ści wie ostat nią szan są do wy -
ko rzy sta nia po ten cja łu, ja ki da ła
Bie la nom li nia me tra, jest za bu -
do wa Ser ka.

Kie dy trzy la ta te mu bu do wa no
ron da na skrzy żo wa niach Sa cha -
ro wa z Że rom skie go i Ma ry monc -
ką, gło śno mó wi ło się o „przy go -
to wy wa niu ukła du ko mu ni ka cyj -

ne go przed sprze da żą dzia łek in -
we sto rom”.

– Za rząd Bie lan za wsze uwa żał,
że te ren po wi nien być za go spo da -
ro wa ny w ca ło ści przez jed ne go
in we sto ra, a je go wy bór do ko na -
ny z uwzględ nie niem pro po no wa -
ne go pro gra mu za bu do wy, a nie
je dy nie we dług kry te rium ce ny
ofe ro wa nej za grunt – mó wił
w grud niu 2013 ro ku ów cze sny
bur mistrz Ra fał Mia stow ski. – In -
ne zda nie na ten te mat mia ło
miej skie Biu ro Go spo da ro wa nia

Nie ru cho mo ścia mi i wła dze sto li -
cy. BGN uwa ża, że ła twiej bę dzie
sprze dać mniej sze dział ki kil ku
na byw com i dla te go też w pierw -
szej ko lej no ści mia sto za in we sto -
wa ło w zmia nę prze bie gu ulic.

Dziś wia do mo już, że Mia stow -
ski miał ra cję. Pra ce nad pla nem
za go spo da ro wa nia Ser ka trwa ją
od lip ca 2014 ro ku i nic nie wska -
zu je na to, by mia ły się wkrót ce za -
koń czyć. Prze siad ka z me tra
do tram wa jów i au to bu sów to na -
dal „wę drów ka lu dów”. Dzia ła ją ce
na skwe rze lo ka le pod chmur ką
i or ga ni zo wa ne tam fe sty ny ra czej
pod kre śla ją brzy do tę Ser ka, niż
za go spo da ro wu ją prze strzeń. Tym -
cza sem trój kąt ulic Że rom skie go -
-Ma ry monc ka -Sa cha ro wa wciąż
in te re su je ar chi tek tów i urba ni -
stów. Ta kże tych naj młod szych.

– War sza wa pla no wa na by ła ja -
ko mia sto po li cen trycz ne – uwa ża
Mo ni ka Ma jew ska, któ ra po świę -
ci ła Ser ko wi swo ją pra cę dy plo mo -
wą na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li -
tech ni ki War szaw skiej. – Ka żda
dziel ni ca mia ła być au to no micz ną
jed nost ką z wła snym cen trum.
Jed nak do dzi siej sze go dnia dziel -
ni ce ta kie jak Mo ko tów, Ocho ta,
Pra ga Po łu dnie czy Bie la ny nie
do cze ka ły się te go ty pu ośrod ków.

Zda niem ar chi tekt ki Se rek
war to za go spo da ro wać sto sun ko -
wo gę stą za bu do wą miesz kal no -
-han dlo wo -biu ro wą, dzię ki któ rej
miej sce by ło by uczęsz cza ne przez

ca ły ty dzień i przy cią ga ło oso by
z ca łej dziel ni cy. Hi sto rycz na oś
uli cy Ka spro wi cza by ła by zwień -
czo na miej skim pla cem i sto ją cym
w na ro żni ku Ser ka wie żow cem,
któ ry prze ła mał by do mi na cję blo -
ku Sło do wiec Ci ty. Wi zu ali za cje
ko ja rzą się z no wą za bu do wą Mu -
ra no wa, choć obie cu ją wię cej „ży -
cia” na kil ku no wo cze śnie urzą -
dzo nych skwe rach. To oczy wi ście
tyl ko wi zja, z któ rą za pew ne wie lu
miesz kań ców się nie zgo dzi.

Gdy trzy la ta te mu od by ło się
otwar te spo tka nie w spra wie
przy szło ści Ser ka, zdo mi no wa li je
se nio rzy do ma ga ją cy się bu do wy
par kin gów. Nie za bra kło też
słusz nych, ale ide ali stycz nych opi -
nii, że war to za in we sto wać w bu -
do wę te atru al bo ga le rii sztu ki
(kto by je fi nan so wał i od wie -

dzał?). Opu bli ko wa ny pro jekt
pla nu miej sco we go prze niósł by
dys ku sję na in ny po ziom, zmu sza -
jąc urzęd ni ków z pl. Ban ko we go
do po roz ma wia nia o kon kre tach.
Sta wia my jed nak do la ry prze ciw -
ko orze chom, że w ro ku 2017
pro jek tu nie zo ba czy my.

Do mi nik Ga dom ski

Milion pomysłów, zero postępów

Serek czeka na zabudowę
� Trójkąt między Żeromskiego, Marymoncką i Sacharowa to najgorętsza działka na Bielanach. Co ją czeka?

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Gdy trzy lata
temu odbyło się otwarte
spotkanie w sprawie
przyszłości Serka,
zdominowali je seniorzy
domagający się budowy
parkingów. Nie zabrakło
też słusznych, ale
idealistycznych opinii, że
warto zainwestować
w budowę teatru albo
galerii sztuki (kto by je
finansował i odwiedzał?).

źródło: futuw
aw

a.pl



Plac za baw na ro gu Skalb mier -
skiej i Kul czyc kiej pa mię ta cza sy
bu do wy pierw szych blo ków na Sta -
rych Bie la nach. Po wstał w la -
tach 50., więc słu żył już trzem po ko -
le niom dzie ci, do ra sta ją cych w ser -
cu dziel ni cy. Je go naj bar dziej cha -

rak te ry stycz nym ele men tem jest be -
to no wa rzeź ba, na zy wa na Musz lą.

– Dziś musz la jest nie bez piecz -
na ze wzglę du m.in. na twar dą
i chro po wa tą struk tu rę, o któ rą
dzie ci się no to rycz nie ka le czą
– pi sze An na Brze ziń ska -Czer ska.

– Do te go przez la ta zo sta ła
oszpe co na kil ko ma war stwa mi
far by olej nej (ostat nia z efek tem
ko lo ro we go mo ro!).

Rze czy wi ście, rzeź ba wy glą da
fa tal nie. A szko da, bo ta kie ele -
men ty zdob ni cze na Bie la -

nach I i in nych osie dlach z lat 50.
wy ko ny wa li wy bit ni pol scy pla sty -
cy. Czy żby nad szedł wła ści wy czas
na re mont i przy po mnie nie o do -
brej sztu ce użyt ko wej po przed niej
epo ki?

To wła śnie pro po nu je pa ni An -
na. Jej po mysł do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go na przy szły rok to
oczysz cze nie Musz li, uzu peł nie -
nie ubyt ków i po kry cie jej po wło -
ką za bez pie cza ją cą oraz po kry cie
są sia du ją ce go z nią te re nu tzw.
bez piecz ną na wierzch nią, wła ści -
wą dla pla cu za baw. Ale to nie
wszyst ko.

– Pro jekt bę dzie miał swój pro fil
na por ta lu Fa ce bo ok, gdzie na bie -
żą co bę dą pre zen to wa ne in for ma -
cje o hi sto rii i przy szło ści rzeź by
– pi sze au tor ka. – W two rze nie
pro fi lu za an ga żo wa ni zo sta ną sa -
mi miesz kań cy: są sie dzi pla cu za -
baw, a ta kże dzie ci, ro dzi ce

i dziad ko wie z po bli skich przed -
szko li i żłob ków). Jed ną z „za chęt”
bę dzie re ali za cja ogól no do stęp nej

ak cji fo to gra ficz nej, uka zu ją cej
mię dzy po ko le nio wość rzeź by.

Pro jekt jest w trak cie we ry fi ka -
cji, więc nie wia do mo jesz cze, czy
zo sta nie do pusz czo ny do czerw -
co we go gło so wa nia. Je go wstęp ny
koszt to 36 tys. zł. War to?

(dg)

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 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 DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

BUDOWLANE
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757

·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury

RREEMMOONNTTYY  == MMiieesszzkkaanniiaa  ŁŁaazziieennkkii  KKuucchhnniiee
550066--009911--337799

·Remonty, wykończenia. Przygotuję lokal pod
wynajem 882-836-741

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
·Skup książek 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki dokumenty zdjęcia odznaki
odznaczenia szable bagnety itp. gotówka tel.
504-017-418
·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
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905
·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

DAM PRACĘ
·Aaaaaaaa Poranne sprzątanie sklepu
odzieżowego w CH Auchan Łomianki. Telefon tel.
797-339-914

·Firma zatrudni osoby do opieki nad osobami
starszymi w ich miejscu zamieszkania na terenie
Dzielnicy Bielany. tel. 22 835-00-88,
604-761-189

·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349

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

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Roznoszenie ulotek po blokach. Praca pon-pt
w godz 7:00 – 15:00. Stawka 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080

·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

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

Odkurzyć rzeźbę ze Starych Bielan
� 70-letnia rzeźba ze Starych Bielan budzi u wielu podobny sentyment, co Słoń z Podleśnej.

Projekt
będzie miał swój profil
na portalu Facebook,
gdzie na bieżąco będą
prezentowane informacje
o historii i przyszłości
rzeźby – pisze autorka.
– W tworzenie profilu
zaangażowani zostaną
sami mieszkańcy: sąsiedzi
placu zabaw, a także
dzieci, rodzice
i dziadkowie z pobliskich
przedszkoli i żłobków).



Pa trząc w go dzi nach po ran ne go
szczy tu na peł ne pa sa że rów skła -
dy, su ną ce w kie run ku w Śród -
mie ścia i Pra gi, ła two mo żna
stwier dzić, że to jed na z naj wa -
żniej szych tras tram wa jo wych
w mie ście. Na przy stan kach po -
mię dzy Pia ska mi a pl. Grun -
waldz kim li nie 22, 28, 33 i 35 ma -
ją mię dzy 7:00 a 8:00 w su mie 33
kur sy, co ozna cza tram waj od je -
żdża ją cy czę ściej, niż co dwie mi -
nu ty. Ja kość po łą cze nia po zo sta -
wia jed nak wie le do ży cze nia.
Tram wa je tra cą czas na ka żdym
skrzy żo wa niu, a naj go rzej jest
przy par ku Ol szy na, gdzie to ry

prze ci na ją się z dru gą jezd nią.
Za miast pę dzić na zie lo nej fa li,
skła dy po wo li wlo ką się w stro nę
Żo li bo rza. Na Bro niew skie go
wciąż obo wią zu ją stan dar dy
z lat 60. i 70., gdy w dwóch eta -
pach zbu do wa no tam li nię tram -
wa jo wą do hu ty War sza wy.

– Pla nu je my wdra ża nie prio ry -
te tu suk ce syw nie w la tach 2017–
2018, ale kom plek so we roz wią za -
nie bę dzie wpro wa dzo ne do pie ro
przy oka zji mo der ni za cji tra sy
– mó wi Mi chał Po wał ka, rzecz nik
Tram wa jów War szaw skich. – Prze -
pro wa dzi my ją oko ło ro ku 2020.

(dg)

Tramwaje wloką się
na Broniewskiego
� Jedna z głównych tras tramwajowych Warszawy to
zabytek lat 60. Kiedy składy pojadą szybciej?

W 2012 ro ku war ta wów czas po -
nad 20 mln zł dział ka z pa wi lo nem
na ro gu Bro niew skie go i Du ra cza
zo sta ła prze ka za na w użyt ko wa nie
wie czy ste Chrze ści jań skiej Aka de -
mii Teo lo gicz nej. Uczel nia od po -
cząt ku pla nu je bu do wę w tym miej -
scu swo jej no wej sie dzi by, ale pra ce
idą jak po gru dzie. Choć pod ko -
niec ubie głe go ro ku uda ło się zdo -

być do ta cję z Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wy ższe go a w czerw -
cu – do stać po zwo le nie na bu do wę,
obie ca na roz biór ka ob skur ne go pa -
wi lo nu wciąż się nie roz po czę ła.

– Od wy da nia de cy zji o wa run -
kach za bu do wy z kwiet nia 2011 ro ku

oraz wy da nia po zwo le nia na bu do wę
w czerw cu bie żą ce go ro ku na dział ce
nie wy ko na no żad nych prac – za -
uwa ża rad ny Ry szard Za krzew ski.

– Wpły nę ło od wo ła nie od de cy -
zji pre zy dent War sza wy o po zwo -
le niu na bu do wę – od po wia da wi -
ce bur mistrz Ar tur Woł czac ki.
– Obec nie po stę po wa nie jest pro -
wa dzo ne przez or gan II in stan cji.
W związ ku z po wy ższym in we stor
nie po sia da jesz cze osta tecz nej
de cy zji, umo żli wia ją cej roz po czę -
cie ro bót bu dow la nych.

Chrze ści jań ska Aka de mia Teo -
lo gicz na w War sza wie ist nie je
od 1954 ro ku. Jest pu blicz ną
szko łą wy ższą, kształ cą cą pro te -
stanc kich, pra wo sław nych i sta ro -
ka to lic kich teo lo gów, a ta kże pe -
da go gów i pra cow ni ków so cjal -
nych. Pod pa tro na tem ChAT
dzia ła m.in. Eku me nicz ny Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku. Obec -
nie uczel nia ko rzy sta z po miesz -
czeń Cen trum Lu te rań skie go
przy Mio do wej 21A.

(dg)

Nowa uczelnia nadal w powijakach
� Strasząca od dawna ruina pawilonu miała zniknąć w tym roku, ale budowa
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej znowu się opóźnia.

Choć pod
koniec ubiegłego roku
udało się zdobyć dotację
z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
a w czerwcu – dostać
pozwolenie na budowę,
obiecana rozbiórka
obskurnego pawilonu
wciąż się nie rozpoczęła.
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Czy na uli cach, w par kach
i skwe rach Bie lan po ja wią się nie -
ba wem po idła – kra ny z wo dą pit -
ną pod łą czo ne do miej skiej sie ci
wo do cią go wej? Pó ki co zo sta ną
za in sta lo wa ne w tym ro ku
w Śród mie ściu, m.in. na pla cu
Zba wi cie la i w oko li cy Sta re go
Mia sta. Jak bę dą wy glą dać?
Na ra zie nie wia do mo, ra tusz
ogło sił w po ło wie stycz nia kon -
kurs na ich kon cep cję. Wi ce pre -

zy dent Mi chał Ol szew ski mó wi,
że urzęd ni cy chcą zna leźć jak naj -
lep szą for mę po ideł ka:

– Ta ką, aby mo gła się stać stan -
dar dem te go ty pu urzą dzeń
w War sza wie. Istot ne jest rów nież
zna le zie nie roz wią zań tech nicz -
nych, któ re za pew nią ich ła twy
mon taż i póź niej sze bez pro ble -
mo we użyt ko wa nie.

– Ta kie źró deł ka są po wszech -
nie spo ty ka ne w mia stach za chod -

niej Eu ro py, czę sto spo ty ka się je
zwłasz cza na po łu dniu. Umo żli -
wia ją ga sze nie pra gnie nia miesz -
kań com i tu ry stom, a dzię ki ład -
ne mu wzor nic twu sta no wią ele -
ment ma łej ar chi tek tu ry ulicz nej,
sta ją się wręcz sym bo la mi mia sta
– ar gu men tu je Ma ciej Cza pliń ski.
To on zło żył w ra mach ubie gło -
rocz ne go bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go pro jekt pod ha słem „Pij
War sza wo”, któ ry wła śnie jest re -
ali zo wa ny. We dług je go po my słu
ka żde po ideł ko po win no mieć
trzy kra ny: dla do ro słych, dzie ci
i – tuż przy zie mi – dla zwie rząt,
a nie wy ko rzy sta na wo da bę dzie
od pro wa dza na do ka na li za cji bu -
rzo wej.

Sieć w ca łej War sza wie
W tym ro ku Cza pliń ski zgło sił

do bu dże tu roz wi nię cie pro jek tu
zgło szo ne go w po przed niej edy cji
w Śród mie ściu. Chciał by, aby sieć
po ide łek po ja wi ła się w ca łej War -
sza wie, ta kże na Bie la nach. Po -
ideł ka zna leźć by się mia ły na te -
re nach pu blicz nych: przede
wszyst kim na skwe rach, w par -
kach, przy skrzy żo wa niach ulic
z du żym ru chem pie szym i ro we -
ro wym. Bę dą funk cjo no wa ły

przez 7–9 mie się cy w ro ku, z wy -
łą cze niem okre su mro zów. Bę dą
do stęp ne przez 24 go dzi ny na do -
bę przez sie dem dni w ty go dniu.

– Upo wszech nie nie do stę pu
do dar mo wej wo dy pit nej przy da
się nie tyl ko w upa ły, ulży też kie -
sze niom miesz kań ców. Po za tym
uzu peł ni ofer tę te re nów zie lo -
nych – zwłasz cza dla upra wia ją -
cych spor ty. Bę dzie ko rzyst ne dla
śro do wi ska na tu ral ne go, po nie -
waż pro wa dzi do zmniej sze nia
sprze da ży bu te lek pla sti ko wych
z wo dą i na po ja mi – ar gu men tu je
Cza pliń ski.

Aż 23 źró deł ka
Wstęp na pro po zy cja za kła da

mon taż po ide łek w 23 lo ka li za -
cjach na Bie la nach – ru chli wych
punk tach w dziel ni cy, zwłasz cza
od wie dza nych przez spa ce ro wi -
czów, oso by ak tyw nie upra wia ją -
ce sport i ba wią ce się dzie ci.

Przy kła do we pro po no wa ne lo -
ka li za cje: za ko ścio łem w par ku
Ol szy na, na Bro niew skie go
przy tar gu, mię dzy blo ka mi
przy Bro niew skie go 77 i 83,
przy bi blio te ce na Rey mon ta
i Ko cha now skie go, w par ku Cho -
mi cza w re jo nie uli cy Aspekt,

na dwóch na ro żni kach skrzy żo wa -
nia Bro niew skie go z Rey mon ta,
na ro gu Con ra da i Wól czyń skiej,
przy sta wach na uli cy Szek spi ra,
w po bli żu sta cji me tra Waw rzy -
szew przy Wo lu me nie, na pę tli
Me tro Mło ci ny, przed „Ago rą”,
na sta cji me tra Sta re Bie la ny
(mię dzy jezd nia mi), przy pla cu
Kon fe de ra cji, przy urzę dzie dziel -
ni cy, w par ku Her ber ta, na skrzy -
żo wa niu Że rom skie go i Ma ku -
szyń skie go, na przy stan kach
tram wa jo wych przy Pod le śnej
i Ma ry monc kiej, na skrzy żo wa niu
Ma ry monc kiej i Zjed no cze nia,
przed Szpi ta lem Bie lań skim,
na De waj tis i Ka me dul skiej
przy UKSW, przy wej ściu
na cmen tarz na Wól ce oraz
na Wó y cic kie go przed Au di to -
rium Ma xi mum UKSW. Pro po no -
wa ne lo ka li za cje po zo sta ją jed nak
we dług pro jek tu do usta le nia
i kon sul ta cji, rów nież pod wzglę -
dem mo żli wo ści tech nicz nych.

Po mysł wy da je mi się na praw dę
po zy tyw ny, a przy tym po ży tecz ny,
Jak wska zu ją przy kła dy in nych
miast, ta kie wo do po je w par kach,
na skwe rach, przy ście żkach dla
bie ga czy i ro we rzy stów rze czy wi -
ście speł nia ją swo ją funk cję. Tro -
chę kosz tu je, bo mon taż po ide łek
zo stał wstęp nie wy ce nio ny na pra -
wie 368 tys. zł. Ale czy pro jekt ma
szan sę na re ali za cję – za le ży wszak
od wy ni ków gło so wa nia. Jak się
Pań stwu per spek ty wa ta kiej bie -
lań skiej sie ci po ide łek po do ba?

(wk)

Tu za darmo napijesz się wody

Sieć źródełek oplecie Bielany
� Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

Na gło śnie nie przez war szaw skie
me dia pro ble mu ze smo giem po -
skut ko wa ło wresz cie kon kret ny mi
po su nię cia mi ze stro ny sa mo rzą -
du. Jed nym z naj trud niej szych za -
dań jest prze ko na nie miesz kań -
ców do mów jed no ro dzin nych i ka -
mie nic do do ko na nia in we sty cji,
któ re mo gą wią zać się ze spo ry mi
kosz ta mi. Je śli nie na stą pi szyb ka
„prze siad ka” na wę giel do brej ja -
ko ści lub gaz, mo że my za po mnieć
o świe żym po wie trzu przez wie le
na stęp nych zim.

7000+ czy 20 000+?
W grud niu ra da mia sta prze -

gło so wa ła uchwa łę o do fi nan so -
wa niach dla osób, firm i wspól not
miesz ka nio wych, któ re chcą wy -
mie nić piec wę glo wy na opa la ny
ga zem lub pod łą czyć się do sie ci

cie płow ni czej. Do pła ta nie mo że
wy nieść wię cej niż 75% kosz tów
wy ko na nych prac. Na li kwi da cję
sta re go pie ca i za kup ga zo we go
w pry wat nym do mu mo że my
otrzy mać 7 000 zł. Wspól no ty
miesz ka nio we, oso by praw ne i fir -
my mo gą li czyć na 15 000 zł.

Wy ższe są do fi nan so wa nia
na pod łą cze nie do sie ci c.o.
To 10 000 zł dla osób fi zycz nych
i pro wa dzą cych dzia łal ność go -
spo dar czą oraz 20 000 zł dla
wspól not miesz ka nio wych, osób
praw nych i przed się bior ców. Za -
sa da „nie wię cej niż 75%” obo -
wią zu je ta kże wte dy.

Ile mo żna na tym… stra cić?
Gaz jest pa li wem znacz nie bar -

dziej eko lo gicz nym od wę gla, ale
Pol ska mu si im por to wać go z Ro sji

(ga zo cią giem) oraz np. kra jów Bli -
skie go Wscho du (dzię ki ga zo por -
to wi w Świ no uj ściu). Fakt ten
– w po łą cze niu z ak cy zą, obej mu ją -
cą ta kże gaz opa ło wy – po wo du je
sto sun ko wo wy so kie ce ny pa li wa.

Sza cun ko wy rocz ny koszt eks -
plo ata cji pie ca ga zo we go w do mu
o po wierzch ni ok. 120 m2
to 3000 zł. Jest on za zwy czaj bar -
dziej wy daj ny od wę glo we go od -
po wied ni ka oraz – co oczy wi ste
– nie wy ma ga sa mo dziel ne go uzu -
peł nie nia pa li wem i oczysz cza nia.

Jak zło żyć wnio ski?
Je śli chce my otrzy mać do fi nan -

so wa nie w tym ro ku, mu si my zło żyć
wnio sek do 31 mar ca. For mu la rze
mo żna po brać ze stro ny www.zie lo -
na.um.war sza wa.pllub w Wy dzia łe
Ob słu gi Miesz kań ców urzę du
dziel ni cy. Po wy peł nie niu wnio sek
na le ży zło żyć w Biu rze Ochro ny
Śro do wi ska (pl. Sta ryn kie wi -
cza 7/9,02–015 War sza wa -Ocho ta).

Biu ro Ochro ny Śro do wi ska za -
pra sza ta kże na kon sul ta cje, od by -
wa ją ce się przy pl. Sta ryn kie wi -
cza 7/9 (pię tro IV, po kój 404 i 405)
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach: 8.00–16.00. Do dat ko wo szcze -
gó ło we in for ma cje mo żna uzy skać
pod nr te le fo nu: 22 443 25 73,
22 443 25 75, 22 443 25 76.

(dg)

Bądź eko, pozbądź się pieca, odbierz 10 tys. zł
� Do końca marca trwa nabór wniosków o dofinansowania na wymianę pieca lub
podłączenie do sieci c.o. Podpowiadamy, co należy zrobić.


