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Powróci dawny klimat Starych Bielan
 Koniec z krzywymi chodnikami i dziurawą jezdnią na Schroegera. Zabytkowa ulica znów będzie dumą Bielan.
cie znalazła pieniądze na remont
fragmentu Schroegera. Przebudowa czeka odcinek od al. Zjednoczenia do Przybyszewskiego,
na którym znajduje się najwięcej
odwiedzanych przez mieszkańców
miejsc. Wraz z pl. Konfederacji
i Płatniczą fragment ulicy stworzy
reprezentacyjną przestrzeń Bie-

Dzięki

Przeciskając się pomiędzy zastawiającymi chodniki samochodami łatwo pokonać ulicę Schroegera nie zwracając uwagi na jej
zabudowę. Większość stojących
tu domów to zabytki modernizmu
lat 30., projektowane przez znanych w ówczesnej Warszawie architektów Borysa Zinserlinga
i
Stanisława
Marzyńskiego.
Oprócz tego jeden okaz socrealizmu i jeden dom w stylu neoklasycystycznym oraz biblioteka medyczna. Okolica świetnie położona: z dobrą komunikacją, z dojazdem autobusem i w zasięgu spaceru od stacji metra. Budynki
z lat 30., socrealistyczna kamieni-

ca z lat 50. i pl. Konfederacji tworzą spójną całość i zabytkową
przestrzeń, której mogą pozazdrościć Bielanom wszystkie dzielnice, może poza Żoliborzem
i Mokotowem.

Duma Bielan czy parking?
Wytyczona wkrótce po I wojnie
światowej ulica jest główną osią
Starych Bielan, ale swoje dawne
znaczenie odzyskuje bardzo powoli. Nieliczne kawiarnie i nietypowe sklepy co prawda przyciągają mieszkańców, ale połamane
chodniki, krzywy asfalt, betonowe
latarnie i wszechobecne auta odbierają cały klimat. Pisaliśmy

o tym wielokrotnie i – ku naszemu zaskoczeniu – opinie czytelników były bardzo różne:
– Może lepiej niech nic nie robią,
bo znikną kolejne miejsca do parkowania. – Za co się dzielnica nie
weźmie, tam pojawiają się zakazy
parkowania. Dajmy żyć ludziom.
– Niektórzy najchętniej to by
do mieszkania samochodem wjechali, a każdą możliwą przestrzeń
zamienili w parkingi. Tych ulic nie
projektowano z myślą o tak wielkiej liczbie samochodów.

Co się zmieni?
Dzięki staraniom zarządu
dzielnicy Rada Warszawy wresz-

staraniom zarządu
dzielnicy Rada Warszawy
wreszcie znalazła
pieniądze na remont
fragmentu Schroegera.
Przebudowa czeka
odcinek od al.
Zjednoczenia
do Przybyszewskiego,
na którym znajduje się
najwięcej odwiedzanych
przez mieszkańców miejsc.
lan. Ze względu na ogromne
koszty bruku i znaczenie komunikacyjne Schroegera nie będzie to
deptak – „druga Płatnicza” – ale

miejska ulica o lekko podwyższonym standardzie, zachowująca
dawny klimat Starych Bielan.
Nawierzchnia pozostanie asfaltowa, choć przejdzie oczywiście frezowanie. Chodniki prawdopodobnie zostaną wykonane z klasycznych betonowych płyt 50×50 cm,
zaś latarnie będą elektryczne, stylizowane na zabytkowe. Powstaną
także zatoki postojowe dla samochodów oraz poprawiony zostanie
stan zieleni. Wszystkie prace będą
prowadzone według wytycznych
konserwatora zabytków.
– Obecnie trwają przygotowania do przetargu na projekt i prace budowlane, który zostanie
ogłoszony na przełomie kwietnia
i maja – mówi Małgorzata Kink,
rzeczniczka bielańskiego ratusza.
– Szczegóły powinniśmy poznać
w wakacje, gdy przetarg zostanie
rozstrzygnięty. Prace są przewidziane na lata 2017–2018.
Za remont odcinka od al. Zjednoczenia do Przybyszewskiego zapłacimy 1,6 mln zł.
(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Lidl-gigant wypada z gry
 W rejonie ulic Pułkowej i Farysa miał powstać największy Lidl w Europie. Sporej części mieszkańców willowego
osiedla pomysł się nie spodobał. Ostatecznie supermarketu nie będzie. Są inne plany dla okolicy.
źródło: Hiuppo / Wikipedia

Nieco dalej, w rejonie ulicy Papirusów, ma powstać Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Aktualnie sprawa jest na etapie wydawania pozwoleń, a inwestycja ma być
gotowa w ciągu najbliższych dwóch
lat. Ambicją władz dzielnicy jest
promowanie tutejszych komplek-

Przepychanka

W Parku Młocińskim powstanie Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej
W połowie lutego Lidl wycofał
wniosek o pozwolenie na budowę
jednej z potencjalnie najwięk-

szych swoich placówek w Europie. Sklep na Młocinach miał
mieć ponad 2 tysiące metrów

Sklep na Młocinach miał mieć ponad 2 tysiące metrów
kwadratowych powierzchni
kwadratowych powierzchni, a towarzyszyć miał mu parking na 150
samochodów. Lokalna społecz-
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część mieszkańców, chciały uniknąć. Po drugie, uliczki w tym rejonie są wąskie i zasadniczo służą
jako drogi dojazdowe do dominujących tu domków jednorodzinnych. Budowa wielkopowierzchniowej placówki handlowej wymaga zgoła innych warunków komunikacyjnych. Trzecia kwestia to
chęć uniknięcia zagęszczania zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Młociny.

Co w zamian?

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 519 610 523, 502 280 720
e-mail: echo@gazetaecho.pl

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

Nowy pomysł dla Młocin
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ność pomysł mocno oprotestowała. Także władze dzielnicy były
dalekie od entuzjazmu.
– Przepychanka z inwestorem
trwała przez kilka lat. Cały czas
konsekwentnie odmawialiśmy wydania pozwolenia na budowę –
mówi wiceburmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. Dlaczego inwestor wciąż słyszał „nie”? Jak tłumaczy przedstawiciel dzielnicy,
były ku temu trzy powody.
Po pierwsze, tego typu inwestycja
wiązałaby się z wycinką drzew,
czego zarówno władze, jak i spora

z inwestorem trwała przez
kilka lat. Cały czas
konsekwentnie
odmawialiśmy wydania
pozwolenia na budowę –
mówi wiceburmistrz
Bielan Grzegorz
Pietruczuk.
sów leśnych i parkowych w podobny sposób, jak robi to placówka
przy ulicy Rydzowej, propagująca
wiedzę o Lesie Kabackim.
– Koncepcja budowy supermarketu zupełnie nie współgrała z naszymi planami wobec tego miejsca.
Postawiliśmy na rekreację i wypoczynek oraz zachowanie i propagowanie przyrodniczych walorów
okolicy. Tego będziemy się trzymać
– deklaruje Pietruczuk.
AS

źródło: materiały inwestora

Zastrzyk pieniędzy dla szpitala

 Rada miasta podjęła decyzję o przyznaniu 108 mln zł
na modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego.

108 mln zł kosztować będzie budowa i wyposażenie nowego budynku
Szpitala Bielańskiego o pow. ok. 9300 m2 dla potrzeb m.in. nowoczesnego bloku operacyjnego, sali pooperacyjnej, oddziału intensywnej terapii,
zakładu rehabilitacji z oddziałem łóżkowym, laboratorium oraz adaptację zwolnionych pomieszczeń w starym budynku (pow. ok. 3200 m2 w pawilonach C, D, E).
– To bardzo ważna inwestycja dla naszej dzielnicy. Znaczna część istniejącego budynku szpitala została już wyremontowana w poprzednich
latach. Teraz dzięki kolejnemu, olbrzymiemu zastrzykowi pieniędzy
możliwe będzie jego rozbudowanie i unowocześnienie – mówi Tomasz
Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany.
Rozbudowa planowana jest na lata 2018–2021.
(red)

Nowy blok tuż obok Okrąglaka
 Przytłacza zabytek czy nawiązuje do niego? Niszczy osiedle czy je wzbogaca?
Ruszyła budowa kolejnego bloku przy Doryckiej.
„Kameralny budynek położony
w spokojnej okolicy w sąsiedztwie
Lasu Bielańskiego (300 m), usytuowany na bardzo dobrze skomunikowanym terenie: 900 m
od stacji metra Młociny, tramwaj,
autobus, w niedalekiej odległości
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od trasy mostu Północnego” – tak
opisuje lokalizację swojego nowego budynku Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Merkury”.
Z perspektywy obecnych mieszkańców Wrzeciona lokalizację
można najkrócej opisać słowami:
tuż obok Okrąglaka.
– To nie jest dobre miejsce dla
tak wysokiego budynku – krytykuje radna Anna Czarnecka, prywatnie mieszkanka Wrzeciona. –
Mieszkania w blokach z lat 60.
i 70. są małe, niejednokrotnie
z ciemną kuchnią. Ten budynek
zdecydowanie pogorszy komfort
życia obecnych mieszkańców.
Ogromnym problemem naszego
osiedla jest też brak parkingów.

Ludziom potrzebna jest przestrzeń do życia.
– Projektując budynek pracownia architektoniczna ARE Stiasny&Wacławek nawiązała do formy Okrąglaka, który jest ciekawy
pod względem formy – odpowiada krótko Michał Wojciechowski,
dyrektor zakładu inwestycji SBM
„Merkury”.
W bloku znajdą się 33 mieszkania o powierzchni 25–87 m2, garaż
podziemny i dwa lokale użytkowe. Na terenie działki będzie też
siedem miejsc parkingowych. Budowa powinna zakończyć się jesienią przyszłego roku.
(dg)
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źródło: P. Bukartyk

Koncert Piotra Bukartyka
 9 kwietnia Bielański Ośrodek Kultury szykuje prawdziwą gratkę dla miłośników
niebanalnych tekstów i fanów Piotra Bukartyka. Jego „Kup sobie psa” przez długie
tygodnie okupował pierwsze miejsca listy przebojów radiowej „Trójki”.
– Ta płyta jest relacją z podróży,
dlatego nadaje się do słuchania
w samochodzie. Przy okazji zdradza
mój wiek, bo podróż trwa już jakiś
czas i świat za szybą wygląda inaczej
niż kiedyś. Mimo słabnącego wzroku łudzę się, że teraz widzę więcej,
dlatego dajcie znać, co o tym myślicie, bo przecież patrzymy na to samo – mówi Piotr Bukartyk.
Artysta jest obecny na polskiej
scenie muzycznej od ponad 30 lat.
Jego twórczość jest opowieścią
o codziennym życiu, prozaicznych
sytuacjach, które nas spotykają, ale
i też trochę o miłości. Wszystkie

historie oprawione są niebanalnym
tekstem oraz wspaniałym aranżem
muzycznym, nad którym czuwał
Krzysztof Kawałko. Dzięki temu
każdy koncert jest niesamowitą
podróżą w świat muzyki. Od wielu
lat, twórczość Piotra można również spotkać co piątek w porannej
addycji Wojciecha Manna w „Trójce” – śpiewa napisane dzień wcześniej piosenki-felietony, które niewątpliwie stanowią inspirację dla
nowego materiału.
– Ułożenie piosenki zajmuje mi
zwykle jedną noc. Jaka by nie wyszła – rano da się już ją zaśpie-

wać, co zresztą robię od lat korzystając z gościny Wojciecha Manna
w radiowej „Trójce”. O większości
z nich zaraz potem zapominam,
ale mniej więcej jedna na dziesięć
zostaje ze mną na dłużej. No więc
ta płyta to sto wieczorów w ciągu
stu tygodni, bo piszę wyłącznie
w czwartki. Jaka jest? Chciałem,
żeby była dla mnie ważna. Żadnych kompromisów, silenia się
na dowcip czy merdania ogonkiem do tzw. masowego odbiorcy.
Uczciwa i bezwstydna – mówi.
Bilety 25 zł, przedsprzedaż
od 27.03.

Koncert Piotra Bukartyka, 9.04,
godz. 18.00, Bielański Ośrodek

Kultury, ul. Goldoniego 1.
(mk)

Dziś prawdziwego chleba już nie ma? Oczywiście, że jest
 Choć konkurencja z maszynowo robionym pieczywem z mrożonego ciasta jest spora, tradycyjne, zdrowe pieczywo bez grama polepszaczy
to wciąż towar żywo poszukiwany. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. A taka piekarnia z tradycjami działa w Łomiankach od ponad pół wieku,
zaś pieczywo w niej wypiekane można kupić na Słodowcu i Marymoncie.

Wszystko zaczęło się od Stanisława Piwońskiego. – Piekarnię w Łomiankach założył mój dziadek
w 1955 r. i do dziś powstaje tu pieczywo – mówi Małgorzata Piwońska.
– Od tamtej pory nie zmieniliśmy
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sposobu produkcji i dalej wypiekamy
niczym 60 lat temu. Pieczywo robione jest ręcznie, wypiekane w ceramicznym, przedwojennym piecu.
Łącznie z naszym są tylko dwa takie
w okolicy Warszawy – opowiada.

U Piwońskich nie używa się polepszaczy, spulchniaczy i konserwantów. – Pieczywo jest pieczone na zakwasie powstającym przez kilkanaście godzin. Nie mamy maszyn, które porcjują wodę, mąkę i zaczyn
– nasze chleby przygotowywane są
ręcznie. Tym różnimy się od innych.
Piekarnia pozostaje w rękach
rodziny od samego początku.
– Tata nigdy nie sądził, by któraś
z jego córek – a są nas trzy!
– chciała zająć się piekarnią. Tymczasem moja siostra, która mieszkała swego czasu w Hiszpanii, zaczęła odwiedzać rodzinny biznes
ze swoim chłopakiem. Pedro, któ-
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ry w Kraju Basków zdobył jako
szef restauracji gwiazdkę Michelina, był tak zafascynowany piekarnią, że został w Łomiankach,
gdzie teraz zajmuje się tworzeniem tradycyjnych hiszpańskich
wypieków…
Dziś pieczywo z Piekarni Piwoński (100% żytnie, pszennożytnie, bułki, chałki, hiszpańskie
wypieki i wiele, wiele innych) można znaleźć w sklepach w całej lewobrzeżnej Warszawie i okolicach
Łomianek. Do tego powstał
pierwszy sklep firmowy, ulokowany na Bielanach, przy Staffa 2,
obok metra Słodowiec.

– W grudniu 2015 otworzyliśmy
też sklep na Bazarku Marymont
tuż przy samym wyjściu z Metra
Marymont, a w grudniu zeszłego
roku kolejny sklep w Łomiankach, na Warszawskiej 95A – zaprasza Małgorzata Piwońska.

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88
Sklepy firmowe:
Łomianki Warszawska 95A
Warszawa, Leopolda Staffa 2,
Warszawa, Bazarek Marymont
Facebook: Piekarnia Piwoński
www.tradycyjnapiekarnia.pl

Niemal 10 mln zł dla Bielan. Na co je wydamy?

 W zeszłym tygodniu rada miasta przyznała Bielanom dodatkowe pieniądze na inwestycje. Dzięki zastrzykowi
gotówki wyremontujemy w tym roku szkoły, drogi i place zabaw.

1,5 mln złotych
kosztować będzie
odnowa boiska na terenie
ZS nr 51 przy ul. Staffa 3/5.
Przy okazji zostanie
zagospodarowane
otoczenie szkoły.
Podobną kwotę
pochłonie modernizacja
budynku i boiska ZS nr 35
przy ul. Żeromskiego. Tutaj
również powstaną nowe
boiska – do piłki ręcznej
oraz wielofunkcyjne
do siatkówki i koszykówki.
wać i doposażyć placówki oświatowe, unowocześnić place zabaw
a także przeprowadzić istotne remonty dróg. Część z tych inwestycji jest wieloletnich, zatem będą
skutkować dodatkowymi funduszami w następnych latach – mó-

wi burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina.

źródło: FB Dzielnica Bielany

– Udało nam się pozyskać
na ten rok dodatkowe ponad 9,8
mln złotych, dzięki którym będziemy mogli m.in. wyremonto-

Szkoły, przedszkola i boiska
1,5 mln złotych kosztować będzie
odnowa boiska na terenie ZS nr 51
przy ul. Staffa 3/5. Przy okazji zostanie zagospodarowane otoczenie
szkoły. Podobną kwotę pochłonie
modernizacja budynku i boiska ZS
nr 35 przy ul. Żeromskiego. Tutaj
również powstaną nowe boiska –
do piłki ręcznej oraz wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki.
Dzięki dodatkowym funduszom
będzie możliwe rozpoczęcie drugiego etapu prac w Zespole Szkół
Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20. Potrwają one dwa lata.
W tym czasie, za 4 mln zł, zostaną
m.in. przebudowane klatki schodowe, wymienione podłogi, ocieplony
budynek oraz wymieniony dach.
750 tys. złotych kosztować będą
gruntowne modernizacje dwóch
placów zabaw przy przedszkolach
nr 301 przy ul. Staffa 7B i nr 97
przy ul. Twardowskiej 23. Ponad 1,1 mln złotych zostanie prze-

Przed nami kolejne remonty dróg
znaczone w tym roku na zagospodarowania terenu wokół Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, w tym m.in. utworzenie
przyjaznego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz posadzenie roślinności. Koszt całej inwestycji to 1,5 mln złotych.
Na cele oświatowe zostanie także
zaadoptowany budynek mieszkalny
przy SP nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.
Na ten cel w ciągu dwóch lat przeznaczymy 300 tys. złotych. Podobna
kwota zostanie wydana na doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie. Dzielnica pozyskała także 630

tys. złotych na modernizację budynku CRS przy ul. Lindego 20, a 25
tys. złotych zamierza wydać
na wsparcie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Samogłoska 9.

Drogi
O 2,3 mln złotych, czyli w sumie do 3,75 mln złotych, wzrósł
budżet na budowę ul. Jamki
na odcinku Wóycickiego – Las
Młociński.
W tym roku rozpoczną się także
kolejne dwie przebudowy dróg.
Zostanie przebudowana ul. Schroegera na odcinku od Al. Zjedno-

czenia do ul. Przybyszewskiego.
Całość inwestycji kosztować będzie 1,6 mln złotych. Natomiast
na przebudowę ul. Rokokowej
na odcinku Wólczyńska – Swarożca dzielnica w tym roku zabezpieczyła 100 tys. złotych. Koszt inwestycji to 1,8 mln złotych.
Dzięki dodatkowemu budżetowi w tym roku powstaną także zatoki postojowe wzdłuż ul. Gąbińskiej. W planach jest także budowa drogi dojazdowej do przychodni przy ul. Klaudyny 20 wraz
z miejscami parkingowymi.
(red)

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w l atach 50. ubiegłego wieku.
W m o im g a b in e c i e je s t c o n a jm n ie j o d 8 l a t, a l e
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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Gołąb w wielkim mieście. Jak żyć obok siebie?
 Jedni poczęstują ziarnem, inni wrzasną i pogonią. Nie od dziś gołębie miejskie wywołują skrajne emocje.
źródło: Wikipedia.org/Siva301in

– Gołębie to piękne i inteligentne ptaki, niestety nie przez
wszystkich lubiane i szanowane
– uważa dr Andrzej Kruszewicz,
dyrektor warszawskiego ZOO,
z wykształcenia lekarz weterynarii, z pasji – ornitolog. Skąd brak
sympatii? Jedni boją się bakterii
mnożących się wokół ptasich odchodów, inni podkreślają sprawy
szeroko pojętej estetyki miejsc,

gdzie gromadzą się gołębie. Tymczasem, jak przekonuje dr Kruszewicz, to jedynie kwestia przestrzegania podstawowych zasad
higieny.
– Dokarmianie gołębi na parapecie czy balkonie w bloku nie
jest w porządku wobec sąsiadów
– mówi wprost Kruszewicz. – Są
wśród nich przecież osoby uczulone, z alergiami, jest kwestia roz-

wieszanego prania czy przebywających na balkonie dzieci.
Zdaniem dyrektora ZOO,
do dokarmiania ptaków powinny
być wyznaczane konkretne punkty. Najlepiej ustalać ich usytuowanie w porozumieniu z jednostką,
która administruje osiedlem.
O higienę takiego miejsca trzeba
potem dbać. Dr Kruszewicz przypomina przy okazji, że nie powin-

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja 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 ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

no się rzucać gołębiom byle czego.
– Jeśli już chcemy ptaki dokarmiać, to nie mogą być to odpady,
tylko pełnowartościowe ziarno
– podkreśla. Z takiego układu
– porządna karma w stałej lokalizacji – zadowolone będą zwierzęta i ludzie. Jest bowiem szansa, że
ptaki skoncentrują się w konkretnych miejscach, zamiast szukać
wrażeń po całym osiedlu.
Ekspert podpowiada także kilka
sposobów, jak skutecznie zniechęcić gołębie do częstych odwiedzin.
Można na przykład zamontować
atrapy kruków, które działają odstraszająco. W grę wchodzi też instalacja specjalnych prętów przyczepianych na silikon. To rozwiązanie może jednak spowodować
urazy, zwłaszcza u młodych ptaków. Lądowanie na balkonie mogą uniemożliwić gołębiom rozpostarte tam żyłki. Ostatecznie można użyć siatki, która zablokuje
ptakom dostęp do tych przestrzeni, gdzie nie są mile widziane.
– Nie odstraszymy gołębi żadnymi
substancjami wydzielającymi woń.
Ptaki są mało wrażliwe na zapach
– mówi Andrzej Kruszewicz.

czy zagości w mieszkaniu na dobre, pozostaje wezwać profesjonalną firmę i przeprowadzić dezynsekcję. Ta w przypadku obrzeżków bywa zabiegiem dosyć uciążliwym, niejednokrotnie wiążącym
się ze zrywaniem paneli podłogowych czy podwieszanych sufitów.
Konieczne jest też czasowe opuszczenie pomieszczeń, by poddać je
zabiegowi zamgławiania.
Wszystko to brzmi może dość
groźnie. Należy jednak pamiętać,
że tylko niektóre ptaki są zarażone. Ponadto obrzeżki żerują

Najgroźniejszym
pasożytem tych ptaków
jest obrzeżek gołębi,
rodzaj kleszcza – mówi
prof. Krzysztof Solarz.
na gołębiach, ludzi atakują
w ostateczności – gdy nie mają typowego żywiciela.
– Pewna doza ostrożności wobec
gołębi miejskich jest zasadna. Nie
można jednak popadać w postawy
wobec nich wrogie. Nie o to tu
chodzi – zastrzega profesor Solarz.

Administracje proszą i apelują
Uwaga na pasożyty
O zachowanie rozsądnego dystansu na styku stref między człowiekiem a gołębiem apeluje tymczasem parazytolog, czyli ekspert
od pasożytów.
– Najgroźniejszym pasożytem
tych ptaków jest obrzeżek gołębi
– mówi prof. Krzysztof Solarz,
parazytolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obrzeżek to
kleszcz będący przykładem gatunku synantropijnego, czyli takiego,
który przystosował się do życia
w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Występuje
w budynkach, między innymi
na poddaszach. Forma dorosła
dorasta do 1 centymetra. Larwy
osiągają 1 milimetr.
– Kleszcze mogą przedostawać
się do mieszkań przez szpary,
na przykład w oknach. Następnie
ukrywają się w szczelinach ścian,
podłóg lub futryn. Atakują zwykle
w nocy – wyjaśnia profesor. Ukłucia obrzeżków są dość bolesne,
a świąd utrzymuje się długo. Najbardziej niebezpieczne są przypadki ponawiających się inwazji,
zwłaszcza gdy zaatakowane osoby
silnie reagują na alergeny zawarte
w ślinie tych pasożytów. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.
Jak zatem minimalizować ryzyko? Zasadniczą kwestią jest uniemożliwienie gołębiom gromadzenie się na parapetach i balkonach.
Jeśli nie jesteśmy w stanie temu
zapobiec, to jedną ze skutecznych
metod może być uszczelnianie
miejsc, przez które kleszcze przenikają, czyli na przykład futryn
okiennych. Jeśli populacja klesz-

Jak radzą sobie z „gołębim problemem” jednostki administrujące budynkami? Zwykle ograniczają się do próśb o niedokarmianie ptaków resztkami pożywienia.
Z różnym skutkiem.
– Mieszkańcy dokarmiają gołębie tam, gdzie im się podoba.
Najrozsądniej byłoby, gdyby robili
to przy karmnikach. Problem
w tym, że my je montujemy,
a po jakimś czasie znikają. I kończy się tak, że kawałki chleba rozrzucane są po całym osiedlu – narzeka przedstawiciel „Toruńskiej”
na Bródnie.
Administracja osiedla Bemowo
I/II na swoim terenie także porozstawiała budki lęgowe i karmniki. Szczęśliwie nikt ich nie „pożycza”.
– Poprosiliśmy, żeby gołębie
dokarmiać tylko w tych miejscach, gdzie są karmniki – mówi
przedstawiciel osiedla. Wcześniej
z rozrzuconego chleba korzystały
nie tylko gołębie, ale i gryzonie.
Dotyczyło to zwłaszcza okolic komór ciepłowniczych.
– My nikomu nie zabraniamy
karmienia gołębi. Uważamy, że
nie ma co rozpętywać wojen
z mieszkańcami – usłyszeliśmy
w administracji jednego z osiedli
na Tarchominie. Pracownik zaznacza jednak, że swego czasu zaapelowali, by nie rozrzucać chleba na balkonach. Prośba została
wysłuchana. Ostatecznie w sposób spontaniczny pojawiło się kilka punktów, gdzie ptaki są regularnie dokarmiane. – Jakoś się te
relacje między ludźmi a gołębiami poukładały – kwituje.
(AS)

Miliony na ratowanie perełki w Lesie Bielańskim
 Dawny klasztor kamedułów zostanie odnowiony za… 3,5 mln zł. Prace potrwają aż półtora roku.
Zdobycie tak dużego dofinansowania unijnego na remont bezcennego zabytku to wspólny sukces
bielańskiego samorządu i Metro-

Przywracane
piękno barokowej
świątyni i jej
zabezpieczenie
techniczne ma służyć
mieszkańcom Bielan
i Warszawy – mówi
Bogusław Jankowski,
dyrektor Katolickiego
Centrum Kultury „Dobre
Miejsce”, działającego
obok kościoła.
politalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela. 3,5 mln
zł zostanie przeznaczonych na remont kanalizacji (jej nieszczelność
powoduje wilgoć w dolnym kościele), wykonanie izolacji fundamentów, renowację tynków i zabezpieczenie poddasza przed grzybami
i pleśnią. Udało się także zdobyć 40 tys. zł na cele kulturalne.
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– Kościół pokamedulski to
szczególne miejsce na Bielanach,
dlatego bardzo mnie cieszy nasz
wspólny sukces – mówi burmistrz
Tomasz Mencina. – Od dawna
staramy się wspierać księdza dyrektora Bogusława Jankowskiego

oraz proboszcza Wojciecha Drozdowicza przy większości wydarzeń
plenerowych organizowanych dla
mieszkańców na terenie wokół
kościoła. Urząd dzielnicy od wielu lat organizuje w piwnicach kościoła znane w całej Warszawie

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

cykle koncertowe, takie jak „Jazz
w Podziemiach Kamedulskich”
czy „Piosenka Autorska”.
– Przywracane piękno barokowej świątyni i jej zabezpieczenie
techniczne ma służyć mieszkańcom Bielan i Warszawy – dodaje

Bogusław Jankowski, dyrektor
Katolickiego Centrum Kultury
„Dobre Miejsce”, działającego
obok kościoła.
Remont zespołu klasztornego
potrwa do połowy przyszłego roku.
(red)

Zginęła wartościowa perkusja

Bielański muzyk okradziony
 Wojtek Kostrzewa stracił zestaw perkusyjny. Włamywacze mogą jednak mieć
problem z upłynnieniem tego co ukradli.

Odpowiedź na masową wycinkę

Zazielenić Bielany
 Członkowie stowarzyszenia Razem dla Bielan będą
rozdawali mieszkańcom sadzonki. Akcja jest
odpowiedzią na znowelizowaną ustawę o ochronie
przyrody, która według organizatorów wydarzenia dała
przyzwolenie na degradację środowiska w skali
ogólnokrajowej, a jej skutki odczuwane są wyraźnie
również na Bielanach.
– Akcja jest jedną z wielu, jakie
podejmujemy w zakresie szeroko
pojętej edukacji ekologicznej
i ochrony środowiska. Wobec coraz
częściej pojawiających się problemów, chociażby związanych z zanieczyszczeniem powietrza w mieście, ważne jest, aby mieszkańcy
zdawali sobie sprawę z tego, jak
ważną funkcję w mieście pełni system przyrodniczy – mówi wiceburmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk. I rzeczywiście, podczas ostatniej akcji w okolicach metra Słodowiec, wśród mieszkańców dominowały pozytywne reakcje, przechodnie chwalili i doceniali inicjatywę.
– Jesteśmy zdumieni tak wysoką
frekwencją wśród mieszkańców,
cieszymy się z aprobaty z ich strony
i planujemy już kolejne wydarzenie
– maksymalnie w ciągu miesiąca
powtórzymy akcję, tym razem rozdawać będziemy nie tylko sadzonki
sosny, ale również m.in. modrzewi
oraz dębów – dodaje Pietruczuk.

Akcja rozdawania sadzonek nie
jest jedyną prowadzoną przez stowarzyszenie. W ostatnim czasie
w ramach „Zielonego Monitora”
prowadzone były konsultacje
z mieszkańcami, którzy zgłaszali
budzące wątpliwości pod względem legalności i celowości wycinki z terenu całej dzielnicy. Każde
ze zgłoszeń było na bieżąco weryfikowane.
– To nie przypadek, że masowa
wycinka rozpoczęła się 1 stycznia,
czyli z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Efekty można było
zauważyć chociażby na Chomiczówce, gdzie mieszkam. Zgłosiliśmy kilka miejsc, w których drzewa zostały oznaczone do wycinki
oraz te, w których pozostały tylko
trociny. Okazało się, że w wielu
przypadkach powstaną w tych
miejscach nowe budynki – mówi
Marcin Włodarczyk, aktywista
z Chomiczówki.

Złodzieje nie próżnują na Bielanach. Przekonał się o tym Wojtek
Kostrzewa, muzyk mieszkający
w domu przy ulicy Kościańskiej,
gdy w niedzielny poranek 5 marca
stwierdził włamanie do swojego
podziemnego garażu. Nieproszeni

Sprzęt
jest charakterystyczny,
a informacja o kradzieży
trafiła w każdy możliwy
zakątek związany
z obrotem instrumentami
muzycznymi – mówi
Wojtek.

(red)

goście wynieśli stamtąd jego narzędzie pracy – bębny firmy Ludwig oraz werbel. Jak później udało się ustalić, do włamania doszło
między godziną 3 a 4. Okradzione
zostały także garaże sąsiadów,

a sprawców było najprawdopodobniej kilku. Wiele wskazuje na to,
że złodzieje pochodzą z lokalnych
środowisk i ze swym łupem nie odjechali tego dnia daleko.
– Monitoring jest w bloku
w kilku miejscach – w samym garażu i na klatce, ale nie ma na ulicy – mówi Kostrzewa. Możliwe,
że zarejestrowały coś kamery
w sąsiednich blokach. Jest to w tej
chwili sprawdzane przez policję.
Złodzieje mogą mieć zresztą
problem z bezpiecznym upłynnieniem łupu. Takich zestawów
w Polsce nie ma zbyt wielu.
Ewentualne
pojawienie
się
w ofercie szybko przyciągnie uwagę ludzi z branży.
– Sprzęt jest charakterystyczny,
a informacja o kradzieży trafiła
w każdy możliwy zakątek związany z obrotem instrumentami muzycznymi – mówi Wojtek. Szczę-

ściem w nieszczęściu jest to, że
muzyk posiada zestaw zapasowy,
więc specjalnego zastoju w graniu
nie ma. Ciągle jednak liczy na odzyskanie sprzętu. Jednocześnie
podkreśla pozytywną reakcję wielu osób, które na wieść o tym, co
go spotkało, zaoferowały wypożyczenie własnych zestawów.
Wojtek Kostrzewa jest kompozytorem, perkusistą i aranżerem,
autorem i wykonawcą muzyki
do spektaklu „Czarodziej”, który
można zobaczyć na deskach teatru
Palladium. Jako perkusista brał
udział w zagranicznych festiwalach,
takich jak „La Folle Journée”
w Nantes czy „Düsseldorf Jazz
Rally”. W ramach projektów artystycznych współpracował między
innymi z Gordonem Goodwinem,
Ireną Santor, Zbigniewem Namysłowskim i Krzesimirem Dębskim.
(as)

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent

Ortanez

University

w Quezon City oraz Azjatyckiego Instytutu

Fundacji

uzdrawianie

duchowe,

praniczne

•

pomaga

•

LOTHAR

Paramedycznej

skutecznie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

w leczeniu wielu chorób. Między in-

Przeboje sprzed lat

z prowincji górskiej i wioski Anapo

nymi:

przynależnej do Benquet Tribe, która

•

 Zapomniane piosenki sprzed lat i przeboje, które
obecnie królują na listach przebojów. Bielański Ośrodek
Kultury zaprasza na koncert „Co nam w duszy gra”.

słynie z daru uzdrawiania praktyko-

W koncercie wystąpią uczniowie uczęszczający na zajęcia wokalne prowadzone przez Marylę
Gralczyk „Śpiew klasyczny, musicalowy i piosenka aktorska”. Zajęcia są prowadzone w Bielańskim
Ośrodku Kultury i Bemowskim
Centrum Kultury. Usłyszymy
m.in. piosenki Wojciecha Młynarskiego „Jesteśmy na wczasach”,

Agnieszki Osieckiej „Oczy tej małej” oraz przeboje śpiewane przez
Ewę Bem, Krystynę Prońko, Bogusława Meca, Ewę Demarczyk,
Renatę Przemyk, Grażynę Łobaszewską, Anitę Lipnicką, Monikę
Brodkę czy Grzegorza Turnaua.
Koncert „Co nam w duszy
gra” 8.04, godz. 18.00.
(red)

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

Znajduje zaburzenia energetyczne

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

wanego i przechodzącego z pokolenia
na pokolenie.

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

prostacie, problemach
hormonalnych

bądź magnetyzacja tkanek.

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg

różnych organów w ciele człowieka

Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe

i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia

są też wizyty domowe czy w innych

naturalne siły obronne organizmu,

wybranych przez pacjenta miejscach.

udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne. Działa na wszystkich pozio-

Zapisy i informacje

mach energii duchowej likwidując całe spectrum choroby. Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy to
od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór techniki. Raz są to manualne

manipulacje,

kiedy

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

indziej

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Tak się jeździ w alei Reymonta

155 km/h po przejściu dla pieszych
 11% kierowców przestrzegających dozwolonej prędkości i ciągłe „rajdy” w zabudowanym
terenie to rzeczywistość na ulicy, otwartej w listopadzie 2014 roku.
miejscu problemem? Sprawdziliśmy wyniki pomiarów, przeprowadzonych we wrześniu 2015 roku
podczas audytu bezpieczeństwa.

Autorka
audytu zaleciła montaż
fotoradaru, sygnalizacji
świetlnej z „przyciskiem
żebraka” dla pieszych lub
pulsujących
pomarańczowych
świateł.

1,1 mln zł będzie kosztować
montaż sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniach al. Reymonta ze

Schroegera i Andersena. Zarząd
Dróg Miejskich zdecydował się
na to rozwiązanie po groźnych wy-

padkach, do których doszło na nowym odcinku ulicy. Czy nadmierna
prędkość rzeczywiście jest w tym

OGŁOSZENIA DROBNE

FINANSE

NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

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

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

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608-541-272

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
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Cyklinowanie lakierowanie renowacje parkietów
tel. 602-888- 793 lub 22 308-00-10
·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
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
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@kancelariedoradcze.pl

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

Firma ogrodnicza
zatrudni pracowników
do pracy w terenie.
607-617-744

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658
·Szukam solidnej pani do sprzątania niedużego
mieszkania raz w tygodniu (4 godziny),
Chomiczówka tel. 880-399-061
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

Praktyka
dziennikarska

BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury
·Piec gazowy c.o. do mieszkania, domu
691-686-772
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Najciekawiej prezentują się pomiary prędkości aut jadących
w kierunku Żeromskiego, wykonanych na przejściu przy Andersena. W dni powszednie przeciętny
kierowca przekracza ograniczenie

Zdobądź pierwsze
doświadczenia zawodowe.
Praktyka jest bezpłatna.
Zgłoszenia na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

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

prędkości do 50 km/h o 16–20
km/h. Mało? Warto pamiętać, że
pieszy potrącony z prędkością 50
km/h ma niemal połowę szans
na przeżycie. Przy prędkości wyższej o 10 km/h jego szanse spadają do kilkunastu procent. To właśnie stąd wzięło się ograniczenie
do 50 km/h, obowiązujące w większości europejskich miast.
– W rejonie tego przejścia tylko
ok. 11% przestrzega ograniczenia
prędkości – czytamy w raporcie.
Na tym samym przejściu w kierunku Kasprowicza wyniki były
podobne: przeciętny samochód
jadący 66–71 km/h i co najmniej
jeden pomiar powyżej 125 km/h
każdego dnia. Na przejściu
przy Schroegera kierowcy jadą
nieco wolniej, od 50 do 60 km/,
ale nadal trafiają się przypadki
jazdy z prędkością 145 km/h.
Autorka audytu zaleciła montaż fotoradaru, sygnalizacji świetlnej z „przyciskiem żebraka” dla
pieszych lub pulsujących pomarańczowych świateł.
(dg)

H&J – najdziwniejsza ulica Bielan
 Kompletnie zapomniana patronka z niezwykle ciekawą biografią i nietypowa zabudowa – oto ulica Hajoty.
zdobywając mieszane opinie krytyków, oraz opowiadała o nich
podczas odczytów organizowanych przez towarzystwa geograficzne i etnograficzne. Kilka lat
później Szolc-Rogoziński zginął
w Paryżu w wypadku samochodowym, zaś Hajota wyszła za mąż
za architekta Tomasza Pajzderskiego. Zarówno w ostatnich latach zaboru rosyjskiego, jak
i w niepodległej Polsce zajmowała
się – bez większych sukcesów
– pisarstwem, przekładami z kilku
języków (francuskiego, angielskiego i hiszpańskiego) oraz…
działalnością
feministyczną.
Szczególną uwagę czytelników
zwracały śmiałe jak na początek XX wieku sceny erotyczne,
które umieszczała w swoich powieściach i opowiadaniach. W życiu prywatnym Hajocie się nie
układało. Drugi mąż zmarł już
cztery lata po ślubie. Ostatnich 19
lat życia spędziła samotnie.
Zmarła w 1927 roku...
Jedną z wielu uliczek łączących
Żeromskiego i Kasprowicza jest
mało ruchliwa, 370-metrowa Hajoty, zabudowana wyjątkowo małymi domami i nosząca imię tajemniczej patronki. Gdyby Hajota
żyła współcześnie, zapewne zapisywałaby swój pseudonim jako
H&J. Pochodzi on bowiem
od imion Helena i Janina. Hajota
Boguska została patronką ulicy
zaledwie rok po śmierci i była po-

stacią tak interesującą, że
przed kolejnym spacerem po Starych Bielanach warto przeczytać
kilka zdań o jej życiu.

Z ziemi polskiej do Kamerunu
Urodziła się rok przed powstaniem styczniowym w Sandomierzu
jako Helena Janina Boguska, ale
przeszła do historii jako Hajota,
żona słynnego badacza Afryki. Jej
pierwszym mężem był bowiem Ste-

fan Szolc-Rogoziński, podróżnik
znany w XIX-wiecznej Polsce dzięki swoim wyprawom do Kamerunu. W 1888 roku ożenił się z Hajotą, początkującą wówczas pisarką,
którą zabrał ze sobą do Afryki. Nie
wiadomo, co dokładnie działo się
podczas wyprawy, ale po powrocie
do Warszawy para zdecydowała się
na… separację.
Wrażenia z wyprawy Hajota regularnie przelewała na papier,

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Wille dla krasnali?
…i szybką została patronką nowej ulicy na młodych wówczas
Bielanach, na których podobno
chciała zamieszkać na starość.
W latach 30. ulica Hajoty zapełniła się niewielkimi willami. Zabudowa ulicy jest – jak na polskie
warunki – niesamowicie uporządkowana i spójna. Bliźniaki i szeregowce były co prawda budowane
przez prywatnych właścicieli, ale

powstawały według projektu Banku Gospodarstwa Krajowego.
– Prawą stronę zajmują tu modernistyczne dwukondygnacyjne
domki szeregowe o powtarzalnych segmentach, lewą zaś wille
bliźniacze, wszystkie o kubicznych
formach i płaskich dachach – pisze Jarosław Zieliński w swoim
przewodniku
historycznym
po Bielanach. – Wszystkie te budynki otrzymały ogródki z frontu

Dziś
zapomniana, zepchnięta
na dalszy plan przez
Płatniczą czy Schroegera,
Hajoty czeka na swoje
odkrycie przez miłośników
spacerów po Warszawie.
i na zapleczu. Pełno tu zieleni,
w tym dorodnych drzew (ogromna topola włoska, liczne drzewa
iglaste).
Jeszcze kilka lat przed wojną
Hajoty była drogą bitą. Dopiero
w roku 1939 wylano tam asfalt,
który służył bardzo popularnym
wówczas rowerom i nielicznym
samochodom. Ulica zyskała także oświetlenie w postaci latarń
gazowych. Dziś zapomniana, zepchnięta na dalszy plan przez
Płatniczą czy Schroegera, Hajoty
czeka na swoje odkrycie przez
miłośników spacerów po Warszawie.
Dominik Gadomski
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