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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.
źródło: legionowo.pl

źródło: www.przemysl.pl

Gdyby nie wiadukt trasy S8,
z którego mimo ekranów akustycznych rozlega się nieprzyjemny szum, Kępa Potocka byłaby
idealnym terenem wypoczynkowym. Starorzecze Wisły (nazywane „kanałkiem”), puby, mnóstwo
zieleni, plac zabaw z wielkim
„słoniem”, towarzystwo kilkunastu gatunków ptaków… Czy może
być jeszcze ciekawiej? Zdaniem
Dariusza Bednarka i Dariusza
Śmierzyńskiego – tak.

Członek zarządu i prezes spółdzielni „Ruda”, zarządzającej sąsiadującymi z Kępą Potocką blokami, złożyli do przyszłorocznego budżetu 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, profesjonalnej siłowni z urządzeniami do ćwi-

czeń dla niepełnosprawnych, zestawu drążków do ćwiczeń, integracyjnego placu zabaw dla osób niepełnosprawnych z huśtawką, karuzelą i piaskownicą, wodnego placu
zabaw, zjazdu linowego, linarium
i góry wspinaczkowej.
Każdy z elementów proponowanej „strefy aktywności” to spora inwestycja sama w sobie. Budowa siłowni kosztowałaby 290
tys. zł, tężnia – 275 tys. zł, wodny
plac zabaw – 200 tys. zł. Zgrupo-

wanie takich atrakcji w jednym
miejscu mogłoby odmienić popularny park. Najpierw projekt musi
przejść weryfikację w urzędzie
i zdobyć odpowiednią liczbę głosów wśród mieszkańców Bielan.
Na weryfikację czekają także
dwa inne projekty dla Kępy Potockiej. Maciej Podyma zaproponował urządzenie sadu owocowego z łąką kwietną za 33 tys. zł, zaś
Patrycja Rybaczuk – kino plenerowe za 20 tys. zł. Głosowanie

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

Wybrane
przez mieszkańców
pomysły zostaną
zrealizowane
w przyszłym roku.
kańców pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
(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.

 Nowe rondo, spowalniacze ruchu i likwidacja odcinka drogi rowerowej – co zmieni
się na Piaskach, Słodowcu i Starych Bielanach?
nio mniejsze. ZDM uznał, że sygnalizacja świetlna jest tam w tak
fatalnym stanie, że nie ma już
sensu jej naprawiać, zaś „turbina”
pomoże usprawnić przejazd. Teraz skrzyżowanie korkuje się

Zdaniem

Na przełomie bieżącego i przyszłego roku trzy bielańskie osiedla
czekają ogromne zmiany w układzie komunikacyjnym. Fatalna frekwencja na konsultacjach społecznych 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 nieistotne, bo Zarząd Dróg Miejskich
podjął ostateczne decyzje.

„Turbina” lekiem na korki?
Najbardziej zmieni się skrzyżowanie Rudnickiego i Kochanowskiego, na którym powstanie rondo turbinowe – z podobną organizacją ruchu do rond Starzyńskiego i „Radosława”, ale odpowied-

części mieszkańców
rondo
Rudnickiego-Kochanows
kiego niewiele pomoże,
bo prawdziwym
problemem jest
skrzyżowanie
Rudnickiego z Maczka.
Ich zdaniem rondo
powinno powstać
właśnie tam.
z powodu niewydolnego lewoskrętu z Rudnickiego w Kochanowskiego.
Zdaniem części mieszkańców
rondo Rudnickiego-Kochanowskiego niewiele pomoże, bo prawdziwym problemem jest skrzyżowanie Rudnickiego z Maczka. Ich
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Wielkie zmiany na drogach

Znika absurd stulecia
Spośród warszawskich bubli
drogowych bez wątpienia najbardziej absurdalne są te związane
z infrastrukturą dla rowerzystów,
zaś
poważnym
kandydatem
do miana „absurdu XXI wieku”
jest droga dla rowerów zbudowana w ciągu ulic Perzyńskiego-Podczaszyńskiego. Obok zbudowanej
z różowej kostki Bauma drogi
stoją tablice z dwiema sprzecznymi informacjami: „korzystanie
z obiektu jest zabronione” i „korzystanie odbywa się na własną
odpowiedzialność”.
Teraz rowerzyści zyskają asfaltową drogę z prawdziwego zdarzenia, szeroką na 2,5 m, która
powstanie na całej długości ulic
Podczaszyńskiego, Perzyńskiego
i Rudnickiego. Zbudowany zostanie m.in. nowy odcinek na Rudnickiego i komplet przejazdów
na skrzyżowaniu z Broniewskiego. Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez mniejsze
uliczki będą wyniesione do poziomu chodnika, by spowolnić przecinające je samochody. Wyre-

montowane zostaną chodniki
i zatoki autobusowe oraz powstaną nowe miejsca parkingowe
na Rudnickiego i Perzyńskiego.
Powstaną np. miejsca skośne
w rejonie skrzyżowania z ul. Magiera (ok. 28 stanowisk).

Noga z gazu
na Kochanowskiego
Jednocześnie z budową ronda
drogowcy zajmą się wprowadzeniem na jej odcinku elementów
uspokojenia ruchu na Kochanowskiego. Pomiędzy Rudnickiego
a Literacką na jezdni powstaną:
wyniesione przejście dla pieszych
z przejazdem rowerowym oraz
próg zwalniający. Zgodnie z zasadą, że na drogach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h rowerzyści jadą jednym pasem z samochodami, drogowcy zlikwidują
zbudowany z kostki odcinek drogi
dla rowerów.
– Nie spełnia ona wymagań zawartych w „Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie” – czytamy w raporcie pokonsultacyjnym. – Istniejąca szerokość jezdni Kochanowskiego (7
metrów) pozwala bezpiecznie korzystać zarówno samochodom
osobowym, jak i rowerzystom.
Kolejną zmianą, z której skorzystają mieszkańcy Piasków, będzie dodatkowe przejście dla pieszych po wschodniej stronie
skrzyżowania Kochanowskiego
z Literacką.
Prace zostaną przeprowadzone
na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Będą one skoordynowane z frezowaniem całej jezdni Rudnickiego.
(dg)

Warszawa dofinansuje in vitro

 Warszawski samorząd wyręczy ministra zdrowia
i zajmie się dofinansowaniem zabiegów in vitro.
Program potrwa dwa lata.

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska
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„Echo Łomianek i Bielan”

zdaniem rondo powinno powstać
właśnie tam.
– Zbadanie, czy rondo byłoby
lepszym rozwiązaniem niż skrzyżowanie, wymaga przeprowadzenia pomiarów, a następnie mikrosymulacji ruchu – wyjaśnia Mikołaj Pieńkos, rzecznik ZDM. – To
proces, który trwa kilka, kilkanaście tygodni. Na pewno nie można podejmować takiej decyzji
na podstawie sygnałów od mieszkańców. Co więcej, skrzyżowanie
z Maczka nie wchodzi w zakres
konsultowanego w grudniu projektu.

Świetne wiadomości dla par,
borykających się z problemem
bezpłodności. W warszawskim ratuszu trwają bardzo zaawansowane prace nad wprowadzeniem dofinansowania zabiegów tzw. zapłodnienia pozaustrojowego, czyli
in vitro.
– Program potrwa dwa lata –
mówi radna Aleksandra Gajewska. – Dofinansowanie wyniesie
maksymalnie 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% całych kosztów. Będzie obejmować po trzy próby.
Skorzystają z niego osoby w wie-
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ku 25–40 lat, żyjące zarówno
w związkach małżeńskich, jak
i nieformalnych.
Zapłodnienie in vitro (łac.
w szkle) jest uznawane za najskuteczniejszą metodę leczenia bezpłodności. W Polsce refundacja
zabiegów została wprowadzona
przez rząd PO-PSL i obowiązywała w latach 2013–2016. Po zakończeniu ogólnopolskiego programu ciężar finansowy leczenia bezpłodności przejęły niektóre samorządy, m.in. poznański i łódzki.
(dg)

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.
Jej zgłoszony do budżetu partycypacyjnego projekt zatytułowany
jest „Bielańska plaża nad Wisłą”.
W opisie czytamy: „Plaża z boiskiem do siatkówki plażowej zlokalizowana nad samym urwistym
brzegiem Wisły, wśród malowniczych łąk, będzie znakomitym uzupełnieniem możliwości wypoczynku w Parku Młocińskim. Blisko
Przystani Młociny i przy samej ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż
Wisły. Przepiękne widoki, cisza
i czyste powietrze. Możliwość leni-

wego i aktywnego wypoczynku. Tego brakuje mieszkańcom Bielan.”
– Bielański brzeg Wisły to miejsce 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 roślinności. Chciałabym ją powiększyć i troszkę ucywilizować.

Piaszczysta plaża zajmowałaby
obszar około 1500 metrów kwadratowych. Znalazłoby się tam
boisko do siatkówki, dwie naturalne 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

Piaszczysta
plaża zajmowałaby
obszar około 1500
metrów kwadratowych.
Znalazłoby się tam boisko
do siatkówki, dwie
naturalne altanki, kilka
ławek i kosze na śmieci.
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 placem zabaw w Parku Młocińskim
i do Przystani Młociny.
Inicjatorka projektu szacuje jego koszty na nieco ponad 200 tysięcy złotych.
Wiceburmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk podkreśla, że widzi spore szanse na realizację projektu. Nadwiślańskie ścieżki rowerowe i Przystań Młociny, z której
w zeszłym sezonie kursowały statki, cieszyły się latem ogromną popularnością. – Projekt „plaża”
świetnie się w ten kierunek wpisuje – mówi Pietruczuk.
AS

Galeria Młociny zapełnia się

 Kultowa amerykańska sieć cukierni wchodzi
na Bielany.

źródło: materiały inwestora

Piaszczysta plaża zajmowałaby obszar około 1500 metrów kwadratowych

Po 14 latach nieobecności lokale Dunkin' Donuts wróciły
do Warszawy i wszystko wskazuje
na to, że tym razem zostaną z nami na dłużej. Po sukcesie w Śródmieściu i Wilanowie kolejne lokale sieci są już tylko kwestią
czasu. Jeden z nich zostanie
otwarty w Galerii Młociny, powstającej tuż obok węzła komunikacyjnego przy Kasprowicza.
Wcześniej firma Master Management Group ogłosiła zawarcie umów z właścicielami marek
Zara, Pull&Bear, Massimo Dut-

ti, Bershka, Stradivarius, Oysho,
H&M, C&A, Van Graaf, Apart,
Bijou Brigitte, Yes, Swatch, Briju, Zibi, Zara Home, Mensa
Home, Sephora, Calypso Fitness 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 Cinema 3D.
(red)
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Uczniowie podstawówek
Odkryj świat
rzeczy niebanalnych i gimnazjaliści jeżdżą za darmo

 Rozmowa z Katarzyną Marszał, malarką.

– A zatem było to jak grom
z jasnego nieba?
– Zdecydowanie. Kilka lat temu w grudniu, przyjaciółka zaprosiła mnie na zdobienie bombek. Miesiąc później, pozostałe
po tym materiały wysypały mi się
na podłogę. Pochyliłam się
nad nimi i zdębiałam. Natychmiast pobiegłam do plastyków
i kupiłam sobie pierwsze w życiu
podobrazie, pędzle, farby… Właśnie w ten sposób powołałam
do życia Ludka, którego pierwszym wcieleniem był „Tragarz pomysłów”. Później powierzyłam
mu m.in. role: szczęśliwego żonkosia, oswajacza motyli, zirytowanego 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, reprintach i kaflach ceramicznych.
Rozm. oko

źródło: ZTM

– Patrząc na Pani drogę można
dojść do wniosku, że dosłownie
każdy i w każdym momencie życia może odkryć w sobie twórcę.
– Oczywiście! Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które ozdabia swoje narzędzia pracy. To dużo mówi o naszej potrzebie wyrażania siebie i nadawania otoczeniu własnego, niepowtarzalnego
charakteru.
– Kształciła się Pani na kierunkach plastycznych?
– Nie. Mam za sobą kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach
i studia humanistyczne.

 W sumie 151 tysięcy uczniów będzie w Warszawie uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską.

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

września 2017. Młodzi pasażerowie będą korzystać z bezpłatnych

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.
biletów nie tylko podczas roku
szkolnego, ale także wakacji i ferii.
Roczny koszt projektu to według szacunków 13 mln zł.
W przeprowadzonych w szkołach ankietach zebrano ponad 4
tys. opinii. Wyniki sondażu wska-

zują, że 41% uczniów dociera
na lekcje pieszo, 30% – komunikacją miejską, zaś 25% – samochodem rodzica.
– Osiemdziesiąt proc. ankietowanych rodziców dowożących
dzieci autem zadeklarowało, że
po wprowadzeniu darmowych biletów będzie posyłać je do szkoły
komunikacją miejską – powiedziała prezydent Gronkiewicz-Waltz.
– To niezwykle istotne dla
ochrony środowiska, ale też dla
kształtowania postaw wśród młodego pokolenia – dodała wiceprezydent
Renata
Kaznowska.
– Chcemy, by dzieci były od małego przyzwyczajane do korzystania
z transportu publicznego.
Według wstępnych szacunków
wprowadzenie projektu będzie
oznaczać około 30 tys. nowych
pasażerów. Czy tramwaje i autobusy nie będą przepełnione?
– Damy radę – zapewnia Wiesław Witek, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – Z roku
na rok z naszych usług korzysta
coraz więcej osób, zachęcanych
rosnącą jakością warszawskiej komunikacji miejskiej.
Nowe zasady muszą zostać jeszcze przegłosowane przez Radę
Warszawy, ale to tylko formalność.
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.
(dg)

Poszukiwany za seksualną napaść

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

Sprawa dotyczy „doprowadzenia
do innej czynności seksualnej”,
do której doszło w windzie, w bloku
przy ulicy Andersena. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek
prawdopodobnego sprawcy tego
przestępstwa. Policjanci proszą
o kontakt wszystkie osoby, które
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rozpoznają na prezentowanym
zdjęciu mężczyznę lub mają jakiekolwiek 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

źródło: ZTM

Oddaj ubrania biedniejszym
 Oddanie zbędnej odzieży potrzebującym to
najlepsza rzecz, jaką można z nią zrobić.
Wymiana Ciepła to zainicjowana przez Amerykanów akcja, która tej zimy trafiła także do Polski.
Pomysł jest bardzo prosty i skuteczny. W wyznaczonych miejscach na ulicach miast stają „szatnie”. Jeśli masz zbędne ubrania,
możesz je tam zostawić. Jeśli
marzniesz – możesz zabrać coś ze
sobą. Wśród darów można znaleźć 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 będzie to potrzebne – piszą Urząd
Dzielnicy Bielany i Bielańscy Aktywiści. – Wstępnie zakładamy, że
(dg)
do 14 lutego.
źródło: UD Wola

Bielany idą w ślady m.in. Woli, na której Wymiana Ciepła
wystartowała w połowie stycznia

P+R Młociny będzie większy
 Budowa kontrowersyjnego parkingu między jezdniami Kasprowicza nabiera
tempa. Powstanie na nim ok. 160 miejsc.
Trzecia część P+R Młociny powstanie między południowym wejściem do ostatniej stacji metra
a skrzyżowaniem z ul. Przy Agorze, w pasie zielonym dzielącym
jezdnie ul. Kasprowicza. Znajdzie
się na nim ok. 160 miejsc dla samochodów osobowych i 24 miejsca dla rowerów. Powstaną także
stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz rowerów elektrycznych.
Budowa parkingu będzie się wiązać z przesadzeniem 40 młodych
dębów czerwonych oraz zniknięciem trawnika o powierzchni ok. 20
× 200 metrów. ZTM zapowiada, że
po otwarciu parkingu wykonane zostaną nowe nasadzenia, zaś szkody
dla środowiska zostaną zmniejszone m.in. dzięki zastosowaniu paneli
słonecznych, dostarczających prąd
do oświetlenia miejsc postojowych.
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Nie wszyscy widzą sens
Przeciwko budowie P+R Młociny III protestowali w ubiegłym

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

na tym zależy, to niech przebudują parking piętrowy o kilka pięter
w górę.
– Skłonność ludzi do poruszania się własnym samochodem
do pracy powinna być temperowana kasą, porządną kasą. Nie
ma lepszej metody. W zamian powinni mieć jak najlepszą komunikację zbiorową. Nie na to idzie
kasa, a nie na kolejne parkingi.

20 tys. zł za miejsce
roku mieszkańcy bloku przy Kasprowicza 119. Pomysł nie spodobał się także wielu spośród naszych czytelników:
– Wjazd i wyjazd z parkingu
spowoduje tylko utrudnienia
na skrzyżowaniu z Przy Agorze.
To jest zachęcanie kierowców
do jazdy samochodami na Młociny. Skoro tak władzom Warszawy

ZTM podpisał już umowę z firmą Delta na projekt i budowę
parkingu. Koszt inwestycji to prawie 3,5 mln zł, a więc ok. 20 tys. zł
za miejsce dla jednego samochodu. Korzystanie z parkingu będzie
bezpłatne dla posiadaczy Karty
Miejskiej oraz dobowych i weekendowych biletów ZTM.
(dg)
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Duma Bielan świętuje urodziny
 Rok 2017 jest wyjątkowym dla Hutnika Warszawa, gdyż obchodzimy rocznicę 60lecia istnienia. Z tej okazji klub przygotował szereg atrakcji i niespodzianek dla
kibiców oraz mieszkańców Bielan. Świętowanie potrwa dwanaście miesięcy.
źródło: wystawa-hutnik.pl

Uroczystości rozpoczęły się już
w styczniu. W styczniu w Mediatece przy ul. Szegedyńskiej otwarto
wystawę
„Robotnicy
i sport. 60-lecie Hutnika Warszawa”. Specjalnie na tę okazję przygotowano archiwalne, niepublikowane wcześniej zdjęcia z różnych
okresów działalności klubu.

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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
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W kolejnych miesiącach wystawę
będzie można bezpłatnie oglądać
w wybranych ośrodkach kultury
na Bielanach oraz innych miejscach dzielnicy.
– Jubileusz klubu to doskonała
okazja do zaprezentowania dorobku Hutnika. Hutnik Warszawa
to klub, który od 60 lat kojarzony

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
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·KREDYTY trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczka na spłatę zobowiązań. 735-998-190
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

jest z Bielanami. W latach swojej
świetności ściągał na stadion piłkarski przy ulicy Marymonckiej
kilka tysięcy kibiców. Ale Hutnik
to nie tylko piłkarze, ale także koszykarze, triathlon, jeździectwo,
czy crossminton – mówi prezes
Hutnika Maciej Purchała.
Hutnik oczywiście od początku
ściśle związany jest z Hutą Warszawa. W trakcie budowy zakładu
działały w nim aż dwa zrzeszenia
sportowe – ZS Budowlani i ZS
Stal. W 1956 roku połączyły się
w jedno Koło Sportowe ZS Stal
Huta Warszawa. Początkowo klub
miał jedną sekcję – piłki nożnej.
Piłkarze Stali Huta w rozgrywkach ligowych wystąpili po raz
pierwszy w 1956 roku w C Klasie
Warszawskiego Okręgu Związku
Piłki Nożnej. 21 kwietnia 1957 roku klub przyjął nazwą Hutnik i ta

·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

data uważana jest za oficjalny początek działalności. Szybko rozwinęła się również sekcja żeglarska
dysponująca kajakami i słynnymi
żaglowymi „omegami”.
Oczkiem w głowie Hutnika zawsze byli jednak piłkarze, którzy
systematycznie pieli się w górę ligowej hierarchii. Do IV ligi awansowali w sezonie 1962/63, w sezonie 1964/65 grali już w III lidze,
zaś pierwszy awans do II ligi wywalczył Hutnik w sezonie 1982/83.
Klub zagrał siedem sezonów
w II lidze, w której debiutował
w 1983 roku. Wśród trenerów
Hutnika trafiali się powszechnie
znani selekcjonerzy reprezentacji
Polski: Andrzej Strejlau, Jerzy
Engel, czy Janusz Wójcik.
Ostatni raz zobaczyliśmy hutników na zapleczu ekstraklasy
w 1996 roku. Koniec XX wieku
przyniósł kłopoty finansowe,
w 2012 roku Bielański Hutnik nie
otrzymał licencji na grę w III lidze i został zlikwidowany. Tradycje i herb klubu przejęła nowa
spółka i pod nazwą Hutnik gra

·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

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
DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy przy
porannym sprzataniu sklepów odzieżowych w CH
ARKADIA. Tel. 797-339-914
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60-lecie
Hutnika będzie
celebrowane przez cały
rok. Władze klubu
chciałyby zorganizować
jubileuszowy turniej bądź
mecz, a także wydać
książkę poświęconą
historii Hutnika.
roczny jubileusz stał się przy okazji początkiem drogi do odzyskania dawnej świętości klubu nie
bez kozery nazywanego „Dumą
Bielan”.
(wk)

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952

obecnie w IV lidze mazowieckiej,
powoli odbudowując swój dawny
prestiż i pozycję.
60-lecie Hutnika będzie celebrowane przez cały rok. Władze
klubu chciałyby zorganizować jubileuszowy turniej bądź mecz,
a także wydać książkę poświęconą
historii Hutnika, planowana jest
też
modernizacja
stadionu
przy Marymonckiej. Oby tego-

·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

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

Taka była Marymoncka
 Ma 3300 metrów długości i z pewnością ponad 300 lat historii. Marymoncka zdążyła w tym czasie „nieco” się zmienić.
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 40-W-360-1

nek biegł śladem dzisiejszej Wisłostrady. Od lat 60. kursowały
tamtędy słynne „parówy”, czyli
produkowane w Chorzowie Konstale 13N, łączone często w dwulub trójczłonowe składy.
– Zimą zdarzało się, że motorniczy startujący w zajezdni z pierwszym kursem zastawał śnieg na fotelach pasażerów – wspomina jeden ze starszych stażem pracowników Zarządu Transportu Miejskiego. – „Parówy” miewały dziurawe
dachy i masę usterek, ale i tak je lubiliśmy. Dziś za taki tabor dostawalibyśmy skargę za skargą, i słusznie.
Ostatnie „parówy” przejechały
Marymoncką w 2012 roku. Nowy
rok 2013 wszystkie Konstale 13N
przeszły na zasłużoną emeryturę.

ła II wojnę światową (walki podczas powstania warszawskiego
rozgrywały się daleko stąd).
Dziś Marymoncka to głośna
i szeroka arteria, którą nie rządzą
już krowy i „parówy”, ale samochody. Warto wybrać się jednak
na spacer szlakiem zabytków,
przypominających o długiej historii ulicy. Już na Serku wita nas samotna kamienica z lat 30., ale na-

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.

Bloki, krowy, zabytki
Pasąca się krowa i tramwaj typu „parówa”. Tak było na początku lat 70.
Pierwsze wzmianki o biegnącej
pod lasem Bielańskim szosie zakroczymskiej pochodzą z czasów
rozbiorów Rzeczypospolitej, jednak droga między Warszawą
a Zakroczymiem mogła istnieć
w tym miejscu nawet w średniowieczu. Gdyby Marymoncka
znów docierała do miejsca,
od którego wzięła swą nazwę,
musiałaby wchłonąć ulicę Słowackiego i przy stacji metra – nomen
omen – Marymont ostro skręcić
na północ. Stoi tam kościół Matki
Bożej Królowej Polski, będący
następcą pałacu Marie Mont

(Wzgórze Marii). Francuska nazwa rezydencji słynnej królowej
„Marysieńki” Sobieskiej szybko
została spolszczona na „Marymont”. W czasach Księstwa Warszawskiego prowadząca stamtąd
droga została wyprostowana i obsadzona drzewami oraz zyskała
żwirową nawierzchnię.
W XIX wieku i na początku XX Marymoncka była drogą
prowadzącą na najdalsze „przedmieścia” Warszawy, gdzie istniały
m.in. rosyjski fort Bielany (mocno
zniszczony przy budowie Wisłostrady) i cmentarz żołnierzy wło-

skich, który można podziwiać
do dziś, choć został pozbawiony
monumentalnej bramy w faszystowskim stylu. Tuż przed II wojną światową patronem początkowego fragmentu Marymonckiej
został Juliusz Słowacki.

„Parówy” pędziły do huty
Tramwaje kursowały Marymoncką już w latach 30., dowożąc
pasażerów do supernowoczesnego kampusu Akademii Wychowania Fizycznego. Po wojnie linię
przedłużono aż do Młocin, tych
historycznych, a jej ostatni odci-

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. Powstanie osiedla było możliwe dzięki
budowie huty i likwidacji lotniska,
zajmującego ogromną część dzisiejszych Bielan. Nowe bloki, wyrastające od lat 60., przeplatały się
na Marymonckiej z ostatnimi pozostałościami zabudowy wiejskiej
i przedmiejskiej, która przetrwa-

prawdę ciekawie robi się na skrzyżowaniu z Podleśną. Jedyną pierzeję Marymonckiej tworzą tam
domy z lat 30. i 50., którym towarzyszy wspomniana Akademia
Wychowania Fizycznego i… niepozorne zabudowania Szpitala
Bielańskiego i remizy strażackiej,
będące zabytkami powojennego
modernizmu, który warszawiacy
zaczęli doceniać dopiero kilka lat
temu. Ale to temat na zupełnie
inną historię. Póki co zapraszamy
na zimowe spacery wzdłuż Marymonckiej i dzielenie się własnymi
wspomnieniami, nie tylko tymi
o krowach i „parówach”.
Dominik Gadomski

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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