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Gdyby nie wiadukt trasy S8,
z którego mimo ekranów aku-
stycznych rozlega się nieprzyjem-
ny szum, Kępa Potocka byłaby
idealnym terenem wypoczynko-
wym. Starorzecze Wisły (nazywa-
ne „kanałkiem”), puby, mnóstwo
zieleni, plac zabaw z wielkim
„słoniem”, towarzystwo kilkuna-
stu gatunków ptaków… Czy może
być jeszcze ciekawiej? Zdaniem
Dariusza Bednarka i Dariusza
Śmierzyńskiego – tak.

Członek zarządu i prezes spół-
dzielni „Ruda”, zarządzającej są-
siadującymi z Kępą Potocką bloka-
mi, złożyli do przyszłorocznego bu-
dżetu partycypacyjnego prawdziwy
projekt-gigant, według wstępnych
szacunków wart 920 tys. zł.

– Projekt zakłada powstanie
strefy aktywności w pobliżu pętli
autobusowej przy Gwiaździstej
– piszą autorzy. – Będzie składała
się z tężni solankowej, profesjonal-
nej siłowni z urządzeniami do ćwi-

czeń dla niepełnosprawnych, zesta-
wu drążków do ćwiczeń, integra-
cyjnego placu zabaw dla osób nie-
pełnosprawnych z huśtawką, karu-
zelą i piaskownicą, wodnego placu
zabaw, zjazdu linowego, linarium
i góry wspinaczkowej.

Każdy z elementów propono-
wanej „strefy aktywności” to spo-
ra inwestycja sama w sobie. Bu-
dowa siłowni kosztowałaby 290
tys. zł, tężnia – 275 tys. zł, wodny
plac zabaw – 200 tys. zł. Zgrupo-

wanie takich atrakcji w jednym
miejscu mogłoby odmienić popu-
larny park. Najpierw projekt musi
przejść weryfikację w urzędzie
i zdobyć odpowiednią liczbę gło-
sów wśród mieszkańców Bielan.

Na weryfikację czekają także
dwa inne projekty dla Kępy Po-
tockiej. Maciej Podyma zapropo-
nował urządzenie sadu owocowe-
go z łąką kwietną za 33 tys. zł, zaś
Patrycja Rybaczuk – kino plene-
rowe za 20 tys. zł. Głosowanie

na projekty odbędzie się 14–30
czerwca. Wybrane przez miesz-

kańców pomysły zostaną zrealizo-
wane w przyszłym roku.

(dg)

Wodny plac zabaw, linarium i tężnia na Kępie Potockiej?
� Zaskakujący projekt mieszkańców może odmienić popularny park. Potrzeba dobrej woli urzędników, poparcia sąsiadów i… miliona złotych.

Wybrane
przez mieszkańców
pomysły zostaną
zrealizowane
w przyszłym roku.
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Na przełomie bieżącego i przy-
szłego roku trzy bielańskie osiedla
czekają ogromne zmiany w ukła-
dzie komunikacyjnym. Fatalna fre-
kwencja na konsultacjach społecz-
nych to w Warszawie już standard.
Na 130-tysięcznych Bielanach
na temat przebudowy ważnych ulic
wypowiedziało się w grudniu… 57
osób. Zły termin, zła reklama czy
brak zainteresowania najbliższym

otoczeniem? Teraz to już nieistot-
ne, bo Zarząd Dróg Miejskich
podjął ostateczne decyzje.

„Turbina” lekiem na korki?
Najbardziej zmieni się skrzyżo-

wanie Rudnickiego i Kochanow-
skiego, na którym powstanie ron-
do turbinowe – z podobną organi-
zacją ruchu do rond Starzyńskie-
go i „Radosława”, ale odpowied-

nio mniejsze. ZDM uznał, że sy-
gnalizacja świetlna jest tam w tak
fatalnym stanie, że nie ma już
sensu jej naprawiać, zaś „turbina”
pomoże usprawnić przejazd. Te-
raz skrzyżowanie korkuje się

z powodu niewydolnego lewo-
skrętu z Rudnickiego w Kocha-
nowskiego.

Zdaniem części mieszkańców
rondo Rudnickiego-Kochanow-
skiego niewiele pomoże, bo praw-
dziwym problemem jest skrzyżo-
wanie Rudnickiego z Maczka. Ich

zdaniem rondo powinno powstać
właśnie tam.

– Zbadanie, czy rondo byłoby
lepszym rozwiązaniem niż skrzy-
żowanie, wymaga przeprowadze-
nia pomiarów, a następnie mikro-
symulacji ruchu – wyjaśnia Miko-
łaj Pieńkos, rzecznik ZDM. – To
proces, który trwa kilka, kilkana-
ście tygodni. Na pewno nie mo-
żna podejmować takiej decyzji
na podstawie sygnałów od miesz-
kańców. Co więcej, skrzyżowanie
z Maczka nie wchodzi w zakres
konsultowanego w grudniu pro-
jektu.

Znika absurd stulecia
Spośród warszawskich bubli

drogowych bez wątpienia najbar-
dziej absurdalne są te związane
z infrastrukturą dla rowerzystów,
zaś poważnym kandydatem
do miana „absurdu XXI wieku”
jest droga dla rowerów zbudowa-
na w ciągu ulic Perzyńskiego-Pod-
czaszyńskiego. Obok zbudowanej
z różowej kostki Bauma drogi
stoją tablice z dwiema sprzeczny-
mi informacjami: „korzystanie
z obiektu jest zabronione” i „ko-
rzystanie odbywa się na własną
odpowiedzialność”.

Teraz rowerzyści zyskają asfal-
tową drogę z prawdziwego zda-
rzenia, szeroką na 2,5 m, która
powstanie na całej długości ulic
Podczaszyńskiego, Perzyńskiego
i Rudnickiego. Zbudowany zosta-
nie m.in. nowy odcinek na Rud-
nickiego i komplet przejazdów
na skrzyżowaniu z Broniewskie-
go. Przejazdy rowerowe i przej-
ścia dla pieszych przez mniejsze
uliczki będą wyniesione do pozio-
mu chodnika, by spowolnić prze-
cinające je samochody. Wyre-

montowane zostaną chodniki
i zatoki autobusowe oraz powsta-
ną nowe miejsca parkingowe
na Rudnickiego i Perzyńskiego.
Powstaną np. miejsca skośne
w rejonie skrzyżowania z ul. Ma-
giera (ok. 28 stanowisk).

Noga z gazu
na Kochanowskiego

Jednocześnie z budową ronda
drogowcy zajmą się wprowadze-
niem na jej odcinku elementów
uspokojenia ruchu na Kochanow-
skiego. Pomiędzy Rudnickiego
a Literacką na jezdni powstaną:
wyniesione przejście dla pieszych
z przejazdem rowerowym oraz
próg zwalniający. Zgodnie z zasa-
dą, że na drogach z ogranicze-
niem prędkości do 30 km/h rowe-
rzyści jadą jednym pasem z samo-
chodami, drogowcy zlikwidują
zbudowany z kostki odcinek drogi
dla rowerów.

– Nie spełnia ona wymagań za-
wartych w „Standardach projek-
towych i wykonawczych dla syste-
mu rowerowego w m.st. Warsza-
wie” – czytamy w raporcie pokon-
sultacyjnym. – Istniejąca szero-
kość jezdni Kochanowskiego (7
metrów) pozwala bezpiecznie ko-
rzystać zarówno samochodom
osobowym, jak i rowerzystom.

Kolejną zmianą, z której sko-
rzystają mieszkańcy Piasków, bę-
dzie dodatkowe przejście dla pie-
szych po wschodniej stronie
skrzyżowania Kochanowskiego
z Literacką.

Prace zostaną przeprowadzone
na przełomie bieżącego i przy-
szłego roku. Będą one skoordy-
nowane z frezowaniem całej jezd-
ni Rudnickiego.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Świetne wiadomości dla par,
borykających się z problemem
bezpłodności. W warszawskim ra-
tuszu trwają bardzo zaawansowa-
ne prace nad wprowadzeniem do-
finansowania zabiegów tzw. za-
płodnienia pozaustrojowego, czyli
in vitro.

– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajew-

ska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie wię-
cej niż 80% całych kosztów. Bę-
dzie obejmować po trzy próby.
Skorzystają z niego osoby w wie-

ku 25–40 lat, żyjące zarówno
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 progra-
mu 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.

Wielkie zmiany na drogach
� Nowe rondo, spowalniacze ruchu i likwidacja odcinka drogi rowerowej – co zmieni
się na Piaskach, Słodowcu i Starych Bielanach?

Zdaniem
części mieszkańców
rondo
Rudnickiego-Kochanows
kiego niewiele pomoże,
bo prawdziwym
problemem jest
skrzyżowanie
Rudnickiego z Maczka.
Ich zdaniem rondo
powinno powstać
właśnie tam.
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Jej zgłoszony do budżetu party-
cypacyjnego projekt zatytułowany
jest „Bielańska plaża nad Wisłą”.
W opisie czytamy: „Plaża z bo-
iskiem do siatkówki plażowej zlo-
kalizowana nad samym urwistym
brzegiem Wisły, wśród malowni-
czych łąk, będzie znakomitym uzu-
pełnieniem możliwości wypoczyn-
ku w Parku Młocińskim. Blisko
Przystani Młociny i przy samej ście-
żce rowerowej biegnącej wzdłuż
Wisły. Przepiękne widoki, cisza
i czyste powietrze. Możliwość leni-

wego i aktywnego wypoczynku. Te-
go brakuje mieszkańcom Bielan.”

– Bielański brzeg Wisły to miej-
sce wyjątkowej urody – podkreśla
Agnieszka Gola. – Rzeka wiedzie
tu przez malownicze zarośla, laski,
siedliska bobrów, a na pewnym
odcinku przez przepiękną łąkę.
Chciałabym, żeby powstała tam
plaża. Tak właściwie plaża tam jest
– dzika, naturalna, ale malutka.
Latem trudno ją znaleźć wśród ro-
ślinności. Chciałabym ją powięk-
szyć i troszkę ucywilizować.

Piaszczysta plaża zajmowałaby
obszar około 1500 metrów kwa-
dratowych. Znalazłoby się tam
boisko do siatkówki, dwie natu-
ralne altanki, kilka ławek i kosze
na śmieci.

Rzeka w tym miejscu ma brzeg
urwisty i płynie poniżej poziomu
terenu. Nie ma możliwości zmo-

czenia stóp, choć nawet w innych
miejscach rzadko kto ma na to

ochotę. Dotrzeć do plaży będzie
łatwo – trasą rowerową biegnącą
wzdłuż Wisły od samego centrum
miasta, jak też prostopadłą do niej
ścieżką prowadząca od ulicy Papi-

rusów. Z plaży mamy tylko kilka
minut spacerem do polany z pla-
cem zabaw w Parku Młocińskim
i do Przystani Młociny.

Inicjatorka projektu szacuje je-
go koszty na nieco ponad 200 ty-
sięcy złotych.

Wiceburmistrz dzielnicy Grze-
gorz Pietruczuk podkreśla, że wi-
dzi spore szanse na realizację pro-
jektu. Nadwiślańskie ścieżki rowe-
rowe i Przystań Młociny, z której
w zeszłym sezonie kursowały stat-
ki, cieszyły się latem ogromną po-
pularnością. – Projekt „plaża”
świetnie się w ten kierunek wpisu-
je – mówi Pietruczuk.

AS

Plaża dla Bielan
� Bielany leżą przy Wiśle, ale nie mają plaży. Mamy Przystań Młociny, ale nie mamy
tam słońca. W ciągu dnia świeci ono po drugiej stronie rzeki – mówi Agnieszka Gola,
samorządowiec z Młocin i pomysłodawczyni pewnego ciekawego projektu.

Po 14 latach nieobecności lo-
kale Dunkin' Donuts wróciły
do Warszawy i wszystko wskazuje
na to, że tym razem zostaną z na-
mi na dłużej. Po sukcesie w Śród-
mieściu i Wilanowie kolejne lo-
kale sieci są już tylko kwestią
czasu. Jeden z nich zostanie
otwarty w Galerii Młociny, po-
wstającej tuż obok węzła komu-
nikacyjnego przy Kasprowicza.

Wcześniej firma Master Ma-
nagement Group ogłosiła zawar-
cie umów z właścicielami marek
Zara, Pull&Bear, Massimo Dut-

ti, Bershka, Stradivarius, Oysho,
H&M, C&A, Van Graaf, Apart,
Bijou Brigitte, Yes, Swatch, Bri-
ju, Zibi, Zara Home, Mensa
Home, Sephora, Calypso Fit-
ness Club, Go Sport, Martes
Sport, Smyk, KFC, Pizza Hut
Express, Burger King, Express
Kuchnia Marché, Lifemotiv,
Olimp, Subway, ZenThai, Sevi
Kebab, Companeros i Saladki.
Na Młocinach powstanie także
dziewięciosalowe kino Cine-
ma 3D.

(red)
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Piaszczysta plaża zajmowałaby obszar około 1500 metrów kwadratowych

Piaszczysta
plaża zajmowałaby
obszar około 1500
metrów kwadratowych.
Znalazłoby się tam boisko
do siatkówki, dwie
naturalne altanki, kilka
ławek i kosze na śmieci.

Galeria Młociny zapełnia się
� Kultowa amerykańska sieć cukierni wchodzi
na Bielany.



Informację tę prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz ogłosiła
na konferencji prasowej. Upraw-
nieni będą uczniowie mieszkający
w Warszawie oraz mieszkający
w II strefie biletowej, ale doje-
żdżający do szkół w stolicy. Nowe
zasady zaczną obowiązywać od 1

września 2017. Młodzi pasażero-
wie będą korzystać z bezpłatnych

biletów nie tylko podczas roku
szkolnego, ale także wakacji i ferii.

Roczny koszt projektu to we-
dług szacunków 13 mln zł.

W przeprowadzonych w szko-
łach ankietach zebrano ponad 4
tys. opinii. Wyniki sondażu wska-

zują, że 41% uczniów dociera
na lekcje pieszo, 30% – komuni-
kacją miejską, zaś 25% – samo-
chodem rodzica.

– Osiemdziesiąt proc. ankieto-
wanych rodziców dowożących
dzieci autem zadeklarowało, że
po wprowadzeniu darmowych bi-
letów będzie posyłać je do szkoły
komunikacją miejską – powie-
działa prezydent Gronkiewicz-
-Waltz.

– To niezwykle istotne dla
ochrony środowiska, ale też dla
kształtowania postaw wśród mło-
dego pokolenia – dodała wicepre-
zydent Renata Kaznowska.
– Chcemy, by dzieci były od małe-
go przyzwyczajane do korzystania
z transportu publicznego.

Według wstępnych szacunków
wprowadzenie projektu będzie
oznaczać około 30 tys. nowych
pasażerów. Czy tramwaje i auto-
busy nie będą przepełnione?

– Damy radę – zapewnia Wie-
sław Witek, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Z roku
na rok z naszych usług korzysta
coraz więcej osób, zachęcanych
rosnącą jakością warszawskiej ko-
munikacji miejskiej.

Nowe zasady muszą zostać jesz-
cze przegłosowane przez Radę
Warszawy, ale to tylko formalność.
W najbliższych miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja otrzymają
od ZTM wnioski o wydanie spe-
cjalnych Kart Miejskich dla
uczniów. Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole podsta-
wowej lub gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co cztery lata.

(dg)
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Uczniowie podstawówek
i gimnazjaliści jeżdżą za darmo
� W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.

W najbliższych
miesiącach szkoły
podstawowe i gimnazja
otrzymają od ZTM wnioski
o wydanie specjalnych
Kart Miejskich dla uczniów.
Bilety będą kodowane
na czas edukacji w szkole
podstawowej lub
gimnazjum, ale trzeba
będzie odnawiać je co
cztery lata.

źródło:ZT
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Sprawa dotyczy „doprowadzenia
do innej czynności seksualnej”,
do której doszło w windzie, w bloku
przy ulicy Andersena. Kamery mo-
nitoringu zarejestrowały wizerunek
prawdopodobnego sprawcy tego
przestępstwa. Policjanci proszą
o kontakt wszystkie osoby, które

rozpoznają na prezentowanym
zdjęciu mężczyznę lub mają jakie-
kolwiek informacje na jego temat
pod nr tel. 22 603–32–03, 22 603–
71–55, na numer alarmowy 997
lub 112. Sprawę prowadzi podinsp.
Piotr Ziębora.

Red

Poszukiwany za seksualną napaść
� Policjanci z bielańskiej komendy poszukują
mężczyzny, który w listopadzie zeszłego roku
napastował seksualnie jedną z mieszkanek bloku
przy ul. Andersena.

– 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.
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Wymiana Ciepła to zainicjowa-
na przez Amerykanów akcja, któ-
ra tej zimy trafiła także do Polski.
Pomysł jest bardzo prosty i sku-
teczny. W wyznaczonych miej-
scach na ulicach miast stają „szat-
nie”. Jeśli masz zbędne ubrania,
możesz je tam zostawić. Jeśli
marzniesz – możesz zabrać coś ze
sobą. Wśród darów można zna-
leźć przede wszystkim kurtki,
swetry, polary, czapki, szaliki i rę-

kawiczki, a więc wszystko to, co
pomaga przetrwać zimę. Teraz
Wymiana Ciepła trafiła także
na Bielany.

– Namiot pod ratuszem Bielan,
od strony Jarzębskiego, będzie
czynny przez 24 godziny i siedem
dni w tygodniu tak długo, jak bę-
dzie to potrzebne – piszą Urząd
Dzielnicy Bielany i Bielańscy Ak-
tywiści. – Wstępnie zakładamy, że
do 14 lutego. (dg)

Oddaj ubrania biedniejszym
� Oddanie zbędnej odzieży potrzebującym to
najlepsza rzecz, jaką można z nią zrobić.

Trzecia część P+R Młociny po-
wstanie między południowym wej-
ściem do ostatniej stacji metra
a skrzyżowaniem z ul. Przy Ago-
rze, w pasie zielonym dzielącym
jezdnie ul. Kasprowicza. Znajdzie
się na nim ok. 160 miejsc dla sa-
mochodów osobowych i 24 miej-
sca dla rowerów. Powstaną także
stanowiska do ładowania samo-
chodów elektrycznych i hybrydo-
wych oraz rowerów elektrycznych.

Budowa parkingu będzie się wią-
zać z przesadzeniem 40 młodych
dębów czerwonych oraz zniknię-
ciem trawnika o powierzchni ok. 20
× 200 metrów. ZTM zapowiada, że
po otwarciu parkingu wykonane zo-
staną nowe nasadzenia, zaś szkody
dla środowiska zostaną zmniejszo-
ne m.in. dzięki zastosowaniu paneli
słonecznych, dostarczających prąd
do oświetlenia miejsc postojowych.

Nie wszyscy widzą sens
Przeciwko budowie P+R Mło-

ciny III protestowali w ubiegłym

roku mieszkańcy bloku przy Ka-
sprowicza 119. Pomysł nie spodo-
bał się także wielu spośród na-
szych czytelników:

– Wjazd i wyjazd z parkingu
spowoduje tylko utrudnienia
na skrzyżowaniu z Przy Agorze.
To jest zachęcanie kierowców
do jazdy samochodami na Młoci-
ny. Skoro tak władzom Warszawy

na tym zależy, to niech przebudu-
ją parking piętrowy o kilka pięter
w górę.

– Skłonność ludzi do porusza-
nia się własnym samochodem
do pracy powinna być tempero-
wana kasą, porządną kasą. Nie
ma lepszej metody. W zamian po-
winni mieć jak najlepszą komuni-
kację zbiorową. Nie na to idzie
kasa, a nie na kolejne parkingi.

20 tys. zł za miejsce
ZTM podpisał już umowę z fir-

mą Delta na projekt i budowę
parkingu. Koszt inwestycji to pra-
wie 3,5 mln zł, a więc ok. 20 tys. zł
za miejsce dla jednego samocho-
du. Korzystanie z parkingu będzie
bezpłatne dla posiadaczy Karty
Miejskiej oraz dobowych i week-
endowych biletów ZTM.

(dg)

P+R Młociny będzie większy
� Budowa kontrowersyjnego parkingu między jezdniami Kasprowicza nabiera
tempa. Powstanie na nim ok. 160 miejsc.

Korzystanie
z parkingu będzie
bezpłatne dla
posiadaczy Karty
Miejskiej oraz dobowych
i weekendowych biletów
ZTM.

źródło:ZT
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Bielany idą w ślady m.in. Woli, na której Wymiana Ciepła
wystartowała w połowie stycznia
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LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Lokal 50 m2 Łomianki Warszawska 222
vis-s-vis Kościoła tel. 514-724-750

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 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 cena do uzgodnienia 572-673-359
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·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
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·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@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy przy
porannym sprzataniu sklepów odzieżowych w CH
ARKADIA. Tel. 797-339-914

·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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

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

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

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

ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy
odznaki odznaczenia książki pocztówki dokumenty
zdjęcia gotówka tel. 601-336-063

Uro czy sto ści roz po czę ły się już
w stycz niu. W stycz niu w Me dia -
te ce przy ul. Sze ge dyń skiej otwar -
to wy sta wę „Ro bot ni cy
i sport. 60-le cie Hut ni ka War sza -
wa”. Spe cjal nie na tę oka zję przy -
go to wa no ar chi wal ne, nie pu bli ko -
wa ne wcze śniej zdję cia z ró żnych
okre sów dzia łal no ści klu bu.

W ko lej nych mie sią cach wy sta wę
bę dzie mo żna bez płat nie oglą dać
w wy bra nych ośrod kach kul tu ry
na Bie la nach oraz in nych miej -
scach dziel ni cy.

– Ju bi le usz klu bu to do sko na ła
oka zja do za pre zen to wa nia do -
rob ku Hut ni ka. Hut nik War sza wa
to klub, któ ry od 60 lat ko ja rzo ny

jest z Bie la na mi. W la tach swo jej
świet no ści ścią gał na sta dion pił -
kar ski przy uli cy Ma ry monc kiej
kil ka ty się cy ki bi ców. Ale Hut nik
to nie tyl ko pił ka rze, ale ta kże ko -
szy ka rze, tria th lon, jeź dziec two,
czy cros smin ton – mó wi pre zes
Hut ni ka Ma ciej Pur cha ła.

Hut nik oczy wi ście od po cząt ku
ści śle zwią za ny jest z Hu tą War -
sza wa. W trak cie bu do wy za kła du
dzia ła ły w nim aż dwa zrze sze nia
spor to we – ZS Bu dow la ni i ZS
Stal. W 1956 ro ku po łą czy ły się
w jed no Ko ło Spor to we ZS Stal
Hu ta War sza wa. Po cząt ko wo klub
miał jed ną sek cję – pił ki no żnej.
Pił ka rze Sta li Hu ta w roz gryw -
kach li go wych wy stą pi li po raz
pierw szy w 1956 ro ku w C Kla sie
War szaw skie go Okrę gu Związ ku
Pił ki No żnej. 21 kwiet nia 1957 ro -
ku klub przy jął na zwą Hut nik i ta

da ta uwa ża na jest za ofi cjal ny po -
czą tek dzia łal no ści. Szyb ko roz wi -
nę ła się rów nież sek cja że glar ska
dys po nu ją ca ka ja ka mi i słyn ny mi
ża glo wy mi „ome ga mi”.

Oczkiem w gło wie Hut ni ka za -
wsze by li jed nak pił ka rze, któ rzy
sys te ma tycz nie pie li się w gó rę li -
go wej hie rar chii. Do IV li gi awan -
so wa li w se zo nie 1962/63, w se zo -
nie 1964/65 gra li już w III li dze,
zaś pierw szy awans do II li gi wy -
wal czył Hut nik w se zo nie 1982/83.
Klub za grał sie dem se zo nów
w II li dze, w któ rej de biu to wał
w 1983 ro ku. Wśród tre ne rów
Hut ni ka tra fia li się po wszech nie
zna ni se lek cjo ne rzy re pre zen ta cji
Pol ski: An drzej Strej lau, Je rzy
En gel, czy Ja nusz Wój cik.

Ostat ni raz zo ba czy li śmy hut ni -
ków na za ple czu eks tra kla sy
w 1996 ro ku. Ko niec XX wie ku
przy niósł kło po ty fi nan so we,
w 2012 ro ku Bie lań ski Hut nik nie
otrzy mał li cen cji na grę w III li -
dze i zo stał zli kwi do wa ny. Tra dy -
cje i herb klu bu prze ję ła no wa
spół ka i pod na zwą Hut nik gra

obec nie w IV li dze ma zo wiec kiej,
po wo li od bu do wu jąc swój daw ny
pre stiż i po zy cję.

60-le cie Hut ni ka bę dzie ce le -
bro wa ne przez ca ły rok. Wła dze
klu bu chcia ły by zor ga ni zo wać ju -
bi le uszo wy tur niej bądź mecz,
a ta kże wy dać ksią żkę po świę co ną
hi sto rii Hut ni ka, pla no wa na jest
też mo der ni za cja sta dio nu
przy Ma ry monc kiej. Oby te go -

rocz ny ju bi le usz stał się przy oka -
zji po cząt kiem dro gi do od zy ska -
nia daw nej świę to ści klu bu nie
bez ko ze ry na zy wa ne go „Du mą
Bie lan”.

(wk)

Duma Bielan świętuje urodziny
� Rok 2017 jest wyjątkowym dla Hutnika Warszawa, gdyż obchodzimy rocznicę 60-
lecia istnienia. Z tej okazji klub przygotował szereg atrakcji i niespodzianek dla
kibiców oraz mieszkańców Bielan. Świętowanie potrwa dwanaście miesięcy.

60-lecie
Hutnika będzie
celebrowane przez cały
rok. Władze klubu
chciałyby zorganizować
jubileuszowy turniej bądź
mecz, a także wydać
książkę poświęconą
historii Hutnika.
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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



Pierw sze wzmian ki o bie gną cej
pod la sem Bie lań skim szo sie za -
kro czym skiej po cho dzą z cza sów
roz bio rów Rze czy po spo li tej, jed -
nak dro ga mię dzy War sza wą
a Za kro czy miem mo gła ist nieć
w tym miej scu na wet w śre dnio -
wie czu. Gdy by Ma ry monc ka
znów do cie ra ła do miej sca,
od któ re go wzię ła swą na zwę,
mu sia ła by wchło nąć uli cę Sło wac -
kie go i przy sta cji me tra – no men
omen – Ma ry mont ostro skrę cić
na pół noc. Stoi tam ko ściół Mat ki
Bo żej Kró lo wej Pol ski, bę dą cy
na stęp cą pa ła cu Ma rie Mont

(Wzgó rze Ma rii). Fran cu ska na -
zwa re zy den cji słyn nej kró lo wej
„Ma ry sień ki” So bie skiej szyb ko
zo sta ła spo lsz czo na na „Ma ry -
mont”. W cza sach Księ stwa War -
szaw skie go pro wa dzą ca stam tąd
dro ga zo sta ła wy pro sto wa na i ob -
sa dzo na drze wa mi oraz zy ska ła
żwi ro wą na wierzch nię.

W XIX wie ku i na po cząt -
ku XX Ma ry monc ka by ła dro gą
pro wa dzą cą na naj dal sze „przed -
mie ścia” War sza wy, gdzie ist nia ły
m.in. ro syj ski fort Bie la ny (moc no
znisz czo ny przy bu do wie Wi sło -
stra dy) i cmen tarz żoł nie rzy wło -

skich, któ ry mo żna po dzi wiać
do dziś, choć zo stał po zba wio ny
mo nu men tal nej bra my w fa szy -
stow skim sty lu. Tuż przed II woj -
ną świa to wą pa tro nem po cząt ko -
we go frag men tu Ma ry monc kiej
zo stał Ju liusz Sło wac ki.

„Pa ró wy” pę dzi ły do hu ty
Tram wa je kur so wa ły Ma ry -

monc ką już w la tach 30., do wo żąc
pa sa że rów do su per no wo cze sne -
go kam pu su Aka de mii Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go. Po woj nie li nię
przed łu żo no aż do Mło cin, tych
hi sto rycz nych, a jej ostat ni od ci -

nek biegł śla dem dzi siej szej Wi -
sło stra dy. Od lat 60. kur so wa ły
tam tę dy słyn ne „pa ró wy”, czy li
pro du ko wa ne w Cho rzo wie Kon -
sta le 13N, łą czo ne czę sto w dwu -
lub trój czło no we skła dy.

– Zi mą zda rza ło się, że mo tor ni -
czy star tu ją cy w za jezd ni z pierw -
szym kur sem za sta wał śnieg na fo -
te lach pa sa że rów – wspo mi na je -
den ze star szych sta żem pra cow ni -
ków Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go. – „Pa ró wy” mie wa ły dziu ra we
da chy i ma sę uste rek, ale i tak je lu -
bi li śmy. Dziś za ta ki ta bor do sta wa -
li by śmy skar gę za skar gą, i słusz nie.

Ostat nie „pa ró wy” prze je cha ły
Ma ry monc ką w 2012 ro ku. No wy
rok 2013 wszyst kie Kon sta le 13N
prze szły na za słu żo ną eme ry tu rę.

Blo ki, kro wy, za byt ki
Na wspa nia łym zdję ciu z po -

cząt ku lat 70. „pa ró wa” su nie to -
ra mi na Ma ry monc kiej, obok któ -
rych spo koj nie pa sie się kro wa.
Bie lań czy cy lu bią śmiać się z Bia -
ło łę ki czy Chrza no wa, gdzie ostat -
nie blo ki są sia du ją z po la mi ku ku -
ry dzy al bo pa stwi ska mi. A prze -
cież jesz cze kil ka de kad te mu tak
sa mo by ło na Wrze cio nie. Po wsta -
nie osie dla by ło mo żli we dzię ki
bu do wie hu ty i li kwi da cji lot ni ska,
zaj mu ją ce go ogrom ną część dzi -
siej szych Bie lan. No we blo ki, wy -
ra sta ją ce od lat 60., prze pla ta ły się
na Ma ry monc kiej z ostat ni mi po -
zo sta ło ścia mi za bu do wy wiej skiej
i przed miej skiej, któ ra prze trwa -

ła II woj nę świa to wą (wal ki pod -
czas po wsta nia war szaw skie go
roz gry wa ły się da le ko stąd).

Dziś Ma ry monc ka to gło śna
i sze ro ka ar te ria, któ rą nie rzą dzą
już kro wy i „pa ró wy”, ale sa mo -
cho dy. War to wy brać się jed nak
na spa cer szla kiem za byt ków,
przy po mi na ją cych o dłu giej hi sto -
rii uli cy. Już na Ser ku wi ta nas sa -
mot na ka mie ni ca z lat 30., ale na -

praw dę cie ka wie ro bi się na skrzy -
żo wa niu z Pod le śną. Je dy ną pie -
rze ję Ma ry monc kiej two rzą tam
do my z lat 30. i 50., któ rym to wa -
rzy szy wspo mnia na Aka de mia
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i… nie -
po zor ne za bu do wa nia Szpi ta la
Bie lań skie go i re mi zy stra żac kiej,
bę dą ce za byt ka mi po wo jen ne go
mo der ni zmu, któ ry war sza wia cy
za czę li do ce niać do pie ro kil ka lat
te mu. Ale to te mat na zu peł nie
in ną hi sto rię. Pó ki co za pra sza my
na zi mo we spa ce ry wzdłuż Ma ry -
monc kiej i dzie le nie się wła sny mi
wspo mnie nia mi, nie tyl ko ty mi
o kro wach i „pa ró wach”.

Do mi nik Ga dom ski
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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

Na wspaniałym
zdjęciu z początku lat 70.
„parówa” sunie torami
na Marymonckiej, obok
których spokojnie pasie
się krowa. Bielańczycy
lubią śmiać się z Białołęki
czy Chrzanowa, gdzie
ostatnie bloki sąsiadują
z polami kukurydzy albo
pastwiskami. A przecież
jeszcze kilka dekad temu
tak samo było
na Wrzecionie.

Pa są ca się kro wa i tram waj ty pu „pa ró wa”. Tak by ło na po cząt ku lat 70.

Taka była Marymoncka
� Ma 3300 metrów długości i z pewnością ponad 300 lat historii. Marymoncka zdążyła w tym czasie „nieco” się zmienić.

źródło: N
arodow

e A
rchiw

um
 C

yfrow
e, sygn. 40-W

-360-1




