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Będą światła w al. Reymonta. Pomogą?
 Przebudowa ulicy zakończyła się teoretycznie w 2014 roku, ale wciąż generuje koszty. 1,1 mln zł ma poprawić bezpieczeństwo na nowej drodze.
o trafność decyzji na wyższych
szczeblach i kompetencje osób,
które je podejmują.
– Decyzję o budowie sygnalizacji podjęło Biuro Drogownictwa
i Komunikacji na podstawie wykonanej analizy bezpieczeństwa
ruchu drogowego – odpowiada
Mikołaj Pieńkos, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Będziemy „żebrać” o zielone?

Najpierw budowa drugiej jezdni, potem śmiertelne wypadki
i dyskusja o tym, jak im zapobiec.
Historia al. Reymonta w kilku
ostatnich latach byłaby komedią
pomyłek, gdyby nie ustawiane
przy jezdni znicze, przypominające o zabitych na niej przechodniach. W grudniu Rada Warszawy
zdecydowała, że bezpieczeństwo
poprawi montaż sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach ze
Schroegera i Andersena. Zapłacimy za to 1,1 mln zł.
– Dziwi mnie, że tak kosztowna
decyzja nie została poprzedzona
audytem bezpieczeństwa i jasnym
wskazaniem celów – komentuje
Marcin Jackowski z Zielonego
Mazowsza. – Moim zdaniem sygnalizacja świetlna jest bardzo za-

wodna i ma niewspółmiernie niską
skuteczność w stosunku do kosztów, a czasem przynosi wręcz odwrotny skutek. Na sąsiednim
skrzyżowaniu z Kasprowicza już
jest sygnalizacja, a mimo to dochodzi na nim do groźnych wypadków,
w tym już jednego śmiertelnego.
Według sewik.pl w 2015 roku
doszło w Warszawie do 76 najechań na pieszego, przechodzącego przez jezdnię na zielonym
świetle. Dziewięć osób zostało
w ten sposób ciężko rannych, jedna zmarła w szpitalu w wyniku
odniesionych obrażeń. Od 2007 r.
zginęło w ten sposób 21 osób.
– W al. Reymonta należało zastosować fizyczne środki poprawy
bezpieczeństwa [należą do nich
np. progi i esowania jezdni – red.]

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

W przetargu na projekt sygnalizacji świetlnej drogowcy zawarli
zapis o tzw. przyciskach żebraka
dla pieszych i rowerzystów, które
należy zamontować przy przejściach i przejazdach przez jezdnie. Jak wyjaśnia Pieńkos, wcale
nie oznacza to, że będzie trzeba
„prosić” o zielone światło.
– Przy nowych i remontowanych sygnalizacjach stosujemy automatyczną detekcję pieszych
i rowerzystów – mówi. – Odbywa
się ona za pomocą czujników,
które wykrywają użytkownika
i zapalają zielone światło. Na wypadek awarii bądź nieskuteczno-

ści tego urządzenia montowane
są również przyciski. Jeżeli urządzenie wykryje pieszego lub rowerzystę, przycisk zapala się

Decyzję
o ustawieniu świateł w al.
Reymonta podejmie
nowy miejski inżynier
ruchu Michał
Domaradzki.
Sygnalizatory
przy Schroegera
i Andersena powinny
stanąć jesienią tego roku.
na czerwono. Jeżeli przycisk się
nie zapalił, może to oznaczać
awarię i wówczas należy nacisnąć
przycisk.
Decyzję o ustawieniu świateł
w al. Reymonta podejmie nowy
miejski inżynier ruchu Michał
Domaradzki.
Sygnalizatory
przy Schroegera i Andersena powinny stanąć jesienią tego roku.
(dg)
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„Echo Łomianek i Bielan”

„Podaj cegłę!”. Tak budowano Bielany
 Piękne budynki, nowoczesność, powiew wolności – rok 1958 był przy Żeromskiego bardzo udany.
Stańmy w dowolnym miejscu
ulicy Żeromskiego i spójrzmy
w kierunku al. Reymonta. Po prawej stronie mamy przeplatankę
domów z lat 30. i świetnie komponujących się z nimi „sockamienic”. Najstarsi stażem mieszkańcy
Bielan pamiętają, że po lewej
stronie ulicy jeszcze w połowie
lat 50. rozciągały się pola. Krajobraz bardzo zmienił się pod koniec dekady, czego pamiątką jest
zdjęcie Zbyszka Siemaszki, wykonane w roku 1958.

Powiew wolności
W roku 1958 Warszawa żyła odsłonięciem odtworzonego po wojnie łazienkowskiego pomnika Fryderyka Chopina. W kinie zachwycał „Popiół i diament” Andrzeja
Wajdy, w telewizji – premierowy
Kabaret Starszych Panów. Straszne wieści docierały ze Śląska,
gdzie w katastrofie w kopalni zginęło aż 72 górników. Władysław
Gomułka zapewniał, że wszystko
jest wspaniale, a w Otwocku uru-

chomiano właśnie pierwszy polski
reaktor jądrowy.
Wojna, powstanie i stalinizm
były dla Warszawy wciąż świeżymi
ranami, ale wiele wskazywało
na to, że na przyszłość trzeba patrzeć z optymizmem. Prymas Stefan Wyszyński znów był na wolności, władze zezwoliły na upamiętnianie powstania warszawskiego
(to właśnie wtedy nadano nazwę
placowi Powstańców), z więzień
wypuszczono 35 tys. niesłusznie
osądzonych osób a podział
na równych i równiejszych nieco
się zatarł, gdy znikły sklepy
„za żółtymi firankami”. Odwilż
widać było też w… architekturze.

Piechotkowie w akcji
Piękne budynki mieszkalne
z elewacjami obłożonymi białą
cegłą i z charakterystycznymi pasami z cegły czerwonej – tak prezentowało się osiedle Bielany II,
które rosło w 1958 roku na dawnych polach przy Żeromskiego.
Na zdjęciu widzimy absurdalne,

dziurawe ogrodzenie placu budowy, wiszące nad ulicą kable i panów dziarsko pracujących na dachu bez żadnego zabezpieczenia.
Różnic między fotografią Zbyszka Siemaszki a naszą jest więcej.
– W ostatnich latach ceglana licówka znikła, niestety, pod okładziną styropianową, której barwne
tynki naśladują dawne podziały
malowanymi pasami – pisze Jarosław Zieliński w książce „Bielany.
Przewodnik historyczny”. Varsavianista jest tu zaskakująco oszczędny
w słowach, bo w tym miejscu warto
postawić sprawę jasno.
Podczas ocieplania Bielany II zostały skandalicznie oszpecone i prezentują się ohydnie.
Domy zgrubiały, straciły proporcje i zyskały majtkowe kolory. Żeby było „weselej” każdy pomalowano inaczej. Pasy czerwonej farby to już zwykła parodia dobrego
pomysłu Piechotków. Pomysłem
architektów, którego na szczęście
nie dało się „poprawić”, było
ustawienie trzech budynków no-

wego osiedla bokiem do Żeromskiego. Dzięki temu duża część

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

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

Niech nie zwiedzie nas „wąskość”
wyłożonej kocimi łbami jezdni, bo
ulica Żeromskiego już wówczas
była jedną z głównych arterii Bielan. Na widocznym przystanku zatrzymywały się autobusy linii 142
(Nowy Świat – Huta), 132 (Nowy
Świat – Lindego), 121 (Pl. Wilsona
– Brązownicza) i 110 (Pl. Wilsona
– Wólka Węglowa). Ta ostatnia to
prawdziwy dinozaur, kursujący
przez Żeromskiego niezmiennie
od roku 1953, zazwyczaj z pętlą
w nieciekawej okolicy: jak nie
cmentarz, to górka śmieciowa…
W roku 1958 na Żeromskiego
można było zobaczyć francuskie
autobusy marki Chausson i nowoczesne – na tamte czasy – węgierskie Ikarusy. Nie było jeszcze kasowników, więc bilety kupowało
się u konduktora. Lista tego, czego „jeszcze nie było” jest znacznie
dłuższa i otwiera ją Szpital Bielański, będący wówczas w budowie.
Sporo się zmieniło, nieprawdaż?
Dominik Gadomski

Szukamy dziewczynki ze zdjęcia

 Na zdjęciu Zbyszka Siemaszki wyjątkowo zainteresowało
nas dziecko z rowerkiem. Dziś ma ok. 65 lat.

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

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a la z ł z a s to s o w a n i e w l a t a c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co n ajmniej od 8 lat, ale w Po lsce wciąż uchodz i za techn ologię now ą.
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
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Osoby mieszkające na Bielanach od kilku dekad są prawdziwymi kopalniami wiedzy o dzielnicy. Widoczna na fotografii

z 1958 dziewczynka jest dziś kobietą w wieku ok. 65 lat. Byłoby
wspaniale, gdyby udało się do niej
dotrzeć na podstawie zdjęcia wykonanego 59 lat temu. Osoba,
której szukamy, najprawdopodobniej
mieszkała
wówczas
na Starych Bielanach, gdzieś pomiędzy Żeromskiego a Marymoncką. Bardzo możliwe, że jest
dzieckiem młodych rodziców,
którzy na początku lat 50. wprowadzili się do jednego z nowych
budynków Bielan I.
Osoby mogące pomóc w poszukiwaniach prosimy o kontakt:
tel. 519-610-438, e-mail: dominik.gadomski@gazetaecho.pl
(dg)

Nowe życie dla parku przy osiedlu Ruda

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

źródło: commons.wikimedia.org/Lewis Sharman

Migawka z okolicy
Zwierzęta mają tu jak pączki w maśle

 Modraszki i bogatki mieszkające razem z osłem
– takie rzeczy tylko na Bielanach.

W Parku imienia Harcerskiej
Poczty Polowej Powstania Warszawskiego na rozmaitym sprzęcie jeżdżono od lat. Teoretycznie
miejsce dla takich aktywności jest
tam i dziś. Ale praktyka jest już
mniej różowa. Nagryziony zębem
czasu obiekt sponiewierały już ręce wandali i daleko mu do nowoczesnych wzorców.
– Obecnie istniejący skatepark
jest źle zaprojektowany, niedoświetlony i ma niewygodne miejsca do siedzenia – pisze pomysłodawczyni, miejska aktywistka Kamila Trzeciak – Duża liczba potencjalnych użytkowników zwyczajnie mija ten teren podczas
spaceru. Zaproponowany projekt
zmieni ten stan rzeczy i stworzy
zatopiony w zieleni, sąsiedzki plac
do spędzania czasu wolnego.

Czas na zmiany

mama z dzieckiem, jak i doświadczony życiem senior.
Rzecz jasna filarem projektu
jest sport. To zresztą jego miłośnicy brali udział w opracowaniu
projek tu prze szkód na betonowym to rze. Tor ma umożliwiać
wygodną jazdę na deskach, rolkach, hulajnogach i mniejszych
rowerach. Oprócz toru powstanie si łow nia plenerowa wraz
z urządzeniami do street workout'u. Pojawi się też wiele siedzisk
z opar cia mi (to ukłon głównie
w stronę osób starszych). Koncepcja przewiduje też ujęcie wody, grill plenerowy, stojaki rowerowe i stację naprawczą dla rowerów.
Opracowywanie projektu trwało od września zeszłego roku.
Przeprowadziła je firma Skanska
w konsultacji ze społecznością lokalną i Urzędem Dzielnicy. Cał-

kowity koszt inwestycji to ponad 660 tysięcy złotych.
Wiceburmistrz Bielan Grzegorz
Pietruczuk pomysł popiera całym
sercem. Podkreśla, że powstanie
obiektu byłoby dopiero pierwszym krokiem do rewitalizacji
Parku im. Harcerskiej Poczty Polowej. Gdyby projekt w głosowaniu przepadł, władze dzielnicy postarają się znaleźć w budżecie
fundusze na jego realizację.
Kamila
Trzeciak
zachęca
do wsparcia pomysłu podkreślając jego dwie istotne funkcje.
– Każdy mieszkaniec, niezależnie
od wieku, znajdzie tu dla siebie
jakąś atrakcję. Druga to integracja lokalnych środowisk. Brak jest
w okolicy miejsc gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać, porozmawiać, bliżej poznać. Teraz takie
miejsce ma szansę powstać.

Dokąd na zimowy spacer? Mieszkańcom Bielan nie trzeba reklamować wspaniałego lasu, rozciągającego się za Marymoncką i Podleśną.
Warto spędzić tam nawet kilka godzin, szczególnie z dobrym aparatem.
Jeśli mamy sporo szczęścia i talentu, uda się zrobić naprawdę wspaniałe zdjęcia, których bohaterami będą np. ucztujące modraszki i bogatki.
– Ksiądz proboszcz Wojciech Drozdowicz dobrze je karmi – mówi
radna Joanna Radziejewska, od której dostaliśmy zdjęcia. – Jest ich
sporo przy szopce Józefa Wilkonia.
Warto pamiętać, że Las Bielański jest reliktem Puszczy Mazowieckiej i najcenniejszym rezerwatem przyrody w Warszawie, a znajdujący
się tam kościół i samotnie kamedułów pochodzą z XVII wieku.

(AS)

(dg)

„Stary” skatepark znajduje się
rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej oraz Trasy Armii Krajowej,
w malowniczym i ciekawym przyrodniczo parku. Obok przebiega
ścieżka spacerowa. Nieopodal
jest też duży plac zabaw. Celem
projektu jest przekształcenie tego
miejsca tak, aby służyło ono różnym pokoleniom. Bez problemu
odnaleźć się tu ma nastoletni miłośnik sportu, trzydziestoletnia
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Ostatki na jazzowo

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

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

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
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Muzyka jazzowa w kamedulskich podziemiach brzmi absolutnie wyjątkowo, a koncerty organizowane już od ponad dekady
w naszej bielańskiej jazzowej
„mekce” mają niepowtarzalną aurę, klimat i oprawę. To wiadomo,
ale koncerty ostatkowe to coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Do dziś
pamiętam ostatkowe występy Ewy
Urygi, czy tria Krzysztofa Ścierańskiego. Absolutnie magiczne.
W tym roku dokładnie w ostatni
dzień karnawału, czyli we wtorek 28
lutego, na scenie w podziemiach
wystąpi zespół Dixie Tiger's Band.
Zespół znany i utytułowany, uhonorowany między innymi „ZłotąTar-

ką” na „Old Jazz Meeting”. Grupa
to w polskim pejzażu tradycyjnego
jazzu niezwykła. Repertuarem, a także stylizowanym ubiorem wrocławski band nawiązuje do nowoorleańskich tradycji dixielandowych.
Wiadomo, czego się spodziewać
– Wrocławskie Tygrysy rozkołyszą
podziemia taneczną muzyką dixielandową ery swingu, czyli lat 20tych ubiegłego stulecia. Będzie i radośnie, bo Tiger's potrafią bawić się
konwencjami i czerpać radość z klasycznego grania; i nostalgicznie, bo
wszak to właśnie w Nowym Orleanie – z przepojonych tęsknotą
do wolności pieśni niewolników
z nad Missisipi, ragtimów i bluesów
narodził się jazz.
Ostatkowy koncert będzie zarazem inauguracją trzynastego już sezonu koncertów w ramach cyklu
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach”. Dokładne plany koncertów poznamy niebawem,
wiadomo że jak i w poprzednich latach będzie i jazzowa klasyka, i nowoczesność, i polska czołówka,
i jazzowe nadzieje, i gwiazdy zza
oceanu. Czyli zapowiada się wyjątkowa jazzowa uczta jak co roku, bo
wyjątkowość to w podziemiach
po prostu norma. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
(wk)

Milion pomysłów, zero postępów

Serek czeka na zabudowę
 Trójkąt między Żeromskiego, Marymoncką i Sacharowa to najgorętsza działka na Bielanach. Co ją czeka?
źródło: futuwawa.pl

W przyszłym roku minie dziesięć lat od otwarcia bielańskiego
odcinka linii metra. Podziemna
kolej miała nie tylko ułatwić codzienne dojazdy do pracy, ale też
ożywić dzielnicę, zachęcając inwestorów do budowania tu mieszkań, sklepów i biur. Udało się tylko częściowo. Na Słodowcu,
Wawrzyszewie i Wrzecionie powstało (i wciąż powstaje) sporo
nowych bloków, w których otwarto wiele lokali handlowych i usługowych. Takie miejsca pracy to

jednak za mało, by nadgonić wieloletnie zaniedbania i zmienić
przedmieście w prawdziwe miasto, setki kolejnych mieszkań tylko utrwalają stereotyp sypialni.
Właściwie ostatnią szansą do wykorzystania potencjału, jaki dała
Bielanom linia metra, jest zabudowa Serka.
Kiedy trzy lata temu budowano
ronda na skrzyżowaniach Sacharowa z Żeromskiego i Marymoncką, głośno mówiło się o „przygotowywaniu układu komunikacyj-

nego przed sprzedażą działek inwestorom”.
– Zarząd Bielan zawsze uważał,
że teren powinien być zagospodarowany w całości przez jednego
inwestora, a jego wybór dokonany z uwzględnieniem proponowanego programu zabudowy, a nie
jedynie według kryterium ceny
oferowanej za grunt – mówił
w grudniu 2013 roku ówczesny
burmistrz Rafał Miastowski. – Inne zdanie na ten temat miało
miejskie Biuro Gospodarowania
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Nieruchomościami i władze stolicy. BGN uważa, że łatwiej będzie
sprzedać mniejsze działki kilku
nabywcom i dlatego też w pierwszej kolejności miasto zainwestowało w zmianę przebiegu ulic.
Dziś wiadomo już, że Miastowski miał rację. Prace nad planem
zagospodarowania Serka trwają
od lipca 2014 roku i nic nie wskazuje na to, by miały się wkrótce zakończyć. Przesiadka z metra
do tramwajów i autobusów to nadal „wędrówka ludów”. Działające
na skwerze lokale pod chmurką
i organizowane tam festyny raczej
podkreślają brzydotę Serka, niż
zagospodarowują przestrzeń. Tymczasem trójkąt ulic Żeromskiego-Marymoncka-Sacharowa wciąż
interesuje architektów i urbanistów. Także tych najmłodszych.
– Warszawa planowana była jako miasto policentryczne – uważa
Monika Majewska, która poświęciła Serkowi swoją pracę dyplomową na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. – Każda
dzielnica miała być autonomiczną
jednostką z własnym centrum.
Jednak do dzisiejszego dnia dzielnice takie jak Mokotów, Ochota,
Praga Południe czy Bielany nie
doczekały się tego typu ośrodków.
Zdaniem architektki Serek
warto zagospodarować stosunkowo gęstą zabudową mieszkalno-handlowo-biurową, dzięki której
miejsce byłoby uczęszczane przez

cały tydzień i przyciągało osoby
z całej dzielnicy. Historyczna oś
ulicy Kasprowicza byłaby zwieńczona miejskim placem i stojącym
w narożniku Serka wieżowcem,
który przełamałby dominację bloku Słodowiec City. Wizualizacje
kojarzą się z nową zabudową Muranowa, choć obiecują więcej „życia” na kilku nowocześnie urządzonych skwerach. To oczywiście
tylko wizja, z którą zapewne wielu
mieszkańców się nie zgodzi.
Gdy trzy lata temu odbyło się
otwarte spotkanie w sprawie
przyszłości Serka, zdominowali je
seniorzy domagający się budowy
parkingów. Nie zabrakło też
słusznych, ale idealistycznych opinii, że warto zainwestować w budowę teatru albo galerii sztuki
(kto by je finansował i odwie-

Gdy trzy lata
temu odbyło się otwarte
spotkanie w sprawie
przyszłości Serka,
zdominowali je seniorzy
domagający się budowy
parkingów. Nie zabrakło
też słusznych, ale
idealistycznych opinii, że
warto zainwestować
w budowę teatru albo
galerii sztuki (kto by je
finansował i odwiedzał?).
dzał?). Opublikowany projekt
planu miejscowego przeniósłby
dyskusję na inny poziom, zmuszając urzędników z pl. Bankowego
do porozmawiania o konkretach.
Stawiamy jednak dolary przeciwko orzechom, że w roku 2017
projektu nie zobaczymy.
Dominik Gadomski
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Odkurzyć rzeźbę ze Starych Bielan
 70-letnia rzeźba ze Starych Bielan budzi u wielu podobny sentyment, co Słoń z Podleśnej.

Plac zabaw na rogu Skalbmierskiej i Kulczyckiej pamięta czasy
budowy pierwszych bloków na Starych Bielanach. Powstał w latach 50., więc służył już trzem pokoleniom dzieci, dorastających w sercu dzielnicy. Jego najbardziej cha-

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663 – 833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·ZJAZD-projekt, 660-678-810
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
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rakterystycznym elementem jest betonowa rzeźba, nazywana Muszlą.
– Dziś muszla jest niebezpieczna ze względu m.in. na twardą
i chropowatą strukturę, o którą
dzieci się notorycznie kaleczą
– pisze Anna Brzezińska-Czerska.

– Do tego przez lata została
oszpecona kilkoma warstwami
farby olejnej (ostatnia z efektem
kolorowego moro!).
Rzeczywiście, rzeźba wygląda
fatalnie. A szkoda, bo takie elementy zdobnicze na Biela-

BUDOWLANE
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757
·Malowanie, zabudowy gipsowe 606-588-480,
601-753-845. Faktury

DAM PRACĘ
·Aaaaaaaa Poranne sprzątanie sklepu
odzieżowego w CH Auchan Łomianki. Telefon tel.
797-339-914
·Firma zatrudni osoby do opieki nad osobami
starszymi w ich miejscu zamieszkania na terenie
Dzielnicy Bielany. tel. 22 835-00-88,
604-761-189
·Panie – Sprzątanie po budowie 10 zł
694-480-349
·Pilnie! Panie do sprzątania po budowie. Kontakt:
602-415- 513

REMONTY = Mieszkania Łazienki Kuchnie
506-091-379
·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
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·SZYBKA POŻYCZKA DO 25.000 ZŁ, zadzwoń
lub wyślij sms o treści „Pożyczka” tel.
668-682-328

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952
·Roznoszenie ulotek po blokach. Praca pon-pt
w godz 7:00 – 15:00. Stawka 60-100 zł netto. Tel.
695-800-080
·Zatrudnimy opiekunki, pielęgniarki
z doświadczeniem w pielęgnacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Tel. 669 – 980-003

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
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nach I i innych osiedlach z lat 50.
wykonywali wybitni polscy plastycy. Czyżby nadszedł właściwy czas
na remont i przypomnienie o dobrej sztuce użytkowej poprzedniej
epoki?
To właśnie proponuje pani Anna. Jej pomysł do budżetu partycypacyjnego na przyszły rok to
oczyszczenie Muszli, uzupełnienie ubytków i pokrycie jej powłoką zabezpieczającą oraz pokrycie
sąsiadującego z nią terenu tzw.
bezpieczną nawierzchnią, właściwą dla placu zabaw. Ale to nie
wszystko.
– Projekt będzie miał swój profil
na portalu Facebook, gdzie na bieżąco będą prezentowane informacje o historii i przyszłości rzeźby
– pisze autorka. – W tworzenie
profilu zaangażowani zostaną sami mieszkańcy: sąsiedzi placu zabaw, a także dzieci, rodzice

i dziadkowie z pobliskich przedszkoli i żłobków). Jedną z „zachęt”
będzie realizacja ogólnodostępnej

Projekt
będzie miał swój profil
na portalu Facebook,
gdzie na bieżąco będą
prezentowane informacje
o historii i przyszłości
rzeźby – pisze autorka.
– W tworzenie profilu
zaangażowani zostaną
sami mieszkańcy: sąsiedzi
placu zabaw, a także
dzieci, rodzice
i dziadkowie z pobliskich
przedszkoli i żłobków).
akcji fotograficznej, ukazującej
międzypokoleniowość rzeźby.
Projekt jest w trakcie weryfikacji, więc nie wiadomo jeszcze, czy
zostanie dopuszczony do czerwcowego głosowania. Jego wstępny
koszt to 36 tys. zł. Warto?
(dg)

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki dokumenty zdjęcia odznaki
odznaczenia szable bagnety itp. gotówka tel.
504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·AAA SKUP AUT KAŻDY STAN 501-690-905
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

Nowa uczelnia nadal w powijakach
 Strasząca od dawna ruina pawilonu miała zniknąć w tym roku, ale budowa
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej znowu się opóźnia.
W 2012 roku warta wówczas ponad 20 mln zł działka z pawilonem
na rogu Broniewskiego i Duracza
została przekazana w użytkowanie
wieczyste Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Uczelnia od początku planuje budowę w tym miejscu swojej nowej siedziby, ale prace
idą jak po grudzie. Choć pod koniec ubiegłego roku udało się zdo-

Choć pod

Tramwaje wloką się
na Broniewskiego
 Jedna z głównych tras tramwajowych Warszawy to
zabytek lat 60. Kiedy składy pojadą szybciej?
Patrząc w godzinach porannego
szczytu na pełne pasażerów składy, sunące w kierunku w Śródmieścia i Pragi, łatwo można
stwierdzić, że to jedna z najważniejszych tras tramwajowych
w mieście. Na przystankach pomiędzy Piaskami a pl. Grunwaldzkim linie 22, 28, 33 i 35 mają między 7:00 a 8:00 w sumie 33
kursy, co oznacza tramwaj odjeżdżający częściej, niż co dwie minuty. Jakość połączenia pozostawia jednak wiele do życzenia.
Tramwaje tracą czas na każdym
skrzyżowaniu, a najgorzej jest
przy parku Olszyna, gdzie tory

przecinają się z drugą jezdnią.
Zamiast pędzić na zielonej fali,
składy powoli wloką się w stronę
Żoliborza. Na Broniewskiego
wciąż obowiązują standardy
z lat 60. i 70., gdy w dwóch etapach zbudowano tam linię tramwajową do huty Warszawy.
– Planujemy wdrażanie priorytetu sukcesywnie w latach 2017–
2018, ale kompleksowe rozwiązanie będzie wprowadzone dopiero
przy okazji modernizacji trasy
– mówi Michał Powałka, rzecznik
Tramwajów Warszawskich. – Przeprowadzimy ją około roku 2020.

koniec ubiegłego roku
udało się zdobyć dotację
z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
a w czerwcu – dostać
pozwolenie na budowę,
obiecana rozbiórka
obskurnego pawilonu
wciąż się nie rozpoczęła.
być dotację z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego a w czerwcu – dostać pozwolenie na budowę,
obiecana rozbiórka obskurnego pawilonu wciąż się nie rozpoczęła.
– Od wydania decyzji o warunkach zabudowy z kwietnia 2011 roku

oraz wydania pozwolenia na budowę
w czerwcu bieżącego roku na działce
nie wykonano żadnych prac – zauważa radny Ryszard Zakrzewski.
– Wpłynęło odwołanie od decyzji prezydent Warszawy o pozwoleniu na budowę – odpowiada wiceburmistrz Artur Wołczacki.
– Obecnie postępowanie jest prowadzone przez organ II instancji.
W związku z powyższym inwestor
nie posiada jeszcze ostatecznej
decyzji, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie istnieje
od 1954 roku. Jest publiczną
szkołą wyższą, kształcącą protestanckich, prawosławnych i starokatolickich teologów, a także pedagogów i pracowników socjalnych. Pod patronatem ChAT
działa m.in. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obecnie uczelnia korzysta z pomieszczeń Centrum Luterańskiego
przy Miodowej 21A.
(dg)

(dg)
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Tu za darmo napijesz się wody

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

Czy na ulicach, w parkach
i skwerach Bielan pojawią się niebawem poidła – krany z wodą pitną podłączone do miejskiej sieci
wodociągowej? Póki co zostaną
zainstalowane w tym roku
w Śródmieściu, m.in. na placu
Zbawiciela i w okolicy Starego
Miasta. Jak będą wyglądać?
Na razie nie wiadomo, ratusz
ogłosił w połowie stycznia konkurs na ich koncepcję. Wicepre-

zydent Michał Olszewski mówi,
że urzędnicy chcą znaleźć jak najlepszą formę poidełka:
– Taką, aby mogła się stać standardem tego typu urządzeń
w Warszawie. Istotne jest również
znalezienie rozwiązań technicznych, które zapewnią ich łatwy
montaż i późniejsze bezproblemowe użytkowanie.
– Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach zachod-

niej Europy, często spotyka się je
zwłaszcza na południu. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej,
stają się wręcz symbolami miasta
– argumentuje Maciej Czapliński.
To on złożył w ramach ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego projekt pod hasłem „Pij
Warszawo”, który właśnie jest realizowany. Według jego pomysłu
każde poidełko powinno mieć
trzy krany: dla dorosłych, dzieci
i – tuż przy ziemi – dla zwierząt,
a niewykorzystana woda będzie
odprowadzana do kanalizacji burzowej.

Sieć w całej Warszawie
W tym roku Czapliński zgłosił
do budżetu rozwinięcie projektu
zgłoszonego w poprzedniej edycji
w Śródmieściu. Chciałby, aby sieć
poidełek pojawiła się w całej Warszawie, także na Bielanach. Poidełka znaleźć by się miały na terenach publicznych: przede
wszystkim na skwerach, w parkach, przy skrzyżowaniach ulic
z dużym ruchem pieszym i rowerowym. Będą funkcjonowały

przez 7–9 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresu mrozów. Będą
dostępne przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
– Upowszechnienie dostępu
do darmowej wody pitnej przyda
się nie tylko w upały, ulży też kieszeniom mieszkańców. Poza tym
uzupełni ofertę terenów zielonych – zwłaszcza dla uprawiających sporty. Będzie korzystne dla
środowiska naturalnego, ponieważ prowadzi do zmniejszenia
sprzedaży butelek plastikowych
z wodą i napojami – argumentuje
Czapliński.

Aż 23 źródełka
Wstępna propozycja zakłada
montaż poidełek w 23 lokalizacjach na Bielanach – ruchliwych
punktach w dzielnicy, zwłaszcza
odwiedzanych przez spacerowiczów, osoby aktywnie uprawiające sport i bawiące się dzieci.
Przykładowe proponowane lokalizacje: za kościołem w parku
Olszyna,
na
Broniewskiego
przy targu, między blokami
przy Broniewskiego 77 i 83,
przy bibliotece na Reymonta
i Kochanowskiego, w parku Chomicza w rejonie ulicy Aspekt,

na dwóch narożnikach skrzyżowania Broniewskiego z Reymonta,
na rogu Conrada i Wólczyńskiej,
przy stawach na ulicy Szekspira,
w pobliżu stacji metra Wawrzyszew przy Wolumenie, na pętli
Metro Młociny, przed „Agorą”,
na stacji metra Stare Bielany
(między jezdniami), przy placu
Konfederacji, przy urzędzie dzielnicy, w parku Herberta, na skrzyżowaniu Żeromskiego i Makuszyńskiego, na przystankach
tramwajowych przy Podleśnej
i Marymonckiej, na skrzyżowaniu
Marymonckiej i Zjednoczenia,
przed Szpitalem Bielańskim,
na Dewajtis i Kamedulskiej
przy UKSW, przy wejściu
na cmentarz na Wólce oraz
na Wóycickiego przed Auditorium Maximum UKSW. Proponowane lokalizacje pozostają jednak
według projektu do ustalenia
i konsultacji, również pod względem możliwości technicznych.
Pomysł wydaje mi się naprawdę
pozytywny, a przy tym pożyteczny,
Jak wskazują przykłady innych
miast, takie wodopoje w parkach,
na skwerach, przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów rzeczywiście spełniają swoją funkcję. Trochę kosztuje, bo montaż poidełek
został wstępnie wyceniony na prawie 368 tys. zł. Ale czy projekt ma
szansę na realizację – zależy wszak
od wyników głosowania. Jak się
Państwu perspektywa takiej bielańskiej sieci poidełek podoba?
(wk)

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

(gazociągiem) oraz np. krajów Bliskiego Wschodu (dzięki gazoportowi w Świnoujściu). Fakt ten
– w połączeniu z akcyzą, obejmującą także gaz opałowy – powoduje
stosunkowo wysokie ceny paliwa.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji pieca gazowego w domu
o powierzchni ok. 120 m2
to 3000 zł. Jest on zazwyczaj bardziej wydajny od węglowego odpowiednika oraz – co oczywiste
– nie wymaga samodzielnego uzupełnienia paliwem i oczyszczania.
Nagłośnienie przez warszawskie
media problemu ze smogiem poskutkowało wreszcie konkretnymi
posunięciami ze strony samorządu. Jednym z najtrudniejszych zadań jest przekonanie mieszkańców domów jednorodzinnych i kamienic do dokonania inwestycji,
które mogą wiązać się ze sporymi
kosztami. Jeśli nie nastąpi szybka
„przesiadka” na węgiel dobrej jakości lub gaz, możemy zapomnieć
o świeżym powietrzu przez wiele
następnych zim.

7000+ czy 20 000+?
W grudniu rada miasta przegłosowała uchwałę o dofinansowaniach dla osób, firm i wspólnot
mieszkaniowych, które chcą wymienić piec węglowy na opalany
gazem lub podłączyć się do sieci
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reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ciepłowniczej. Dopłata nie może
wynieść więcej niż 75% kosztów
wykonanych prac. Na likwidację
starego pieca i zakup gazowego
w prywatnym domu możemy
otrzymać 7 000 zł. Wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne i firmy mogą liczyć na 15 000 zł.
Wyższe są dofinansowania
na podłączenie do sieci c.o.
To 10 000 zł dla osób fizycznych
i prowadzących działalność gospodarczą oraz 20 000 zł dla
wspólnot mieszkaniowych, osób
prawnych i przedsiębiorców. Zasada „nie więcej niż 75%” obowiązuje także wtedy.

Ile można na tym… stracić?
Gaz jest paliwem znacznie bardziej ekologicznym od węgla, ale
Polska musi importować go z Rosji

Jak złożyć wnioski?
Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie w tym roku, musimy złożyć
wniosek do 31 marca. Formularze
można pobrać ze strony www.zielona.um.warszawa.pllub w Wydziałe
Obsługi Mieszkańców urzędu
dzielnicy. Po wypełnieniu wniosek
należy złożyć w Biurze Ochrony
Środowiska (pl. Starynkiewicza 7/9,02–015 Warszawa-Ochota).
Biuro Ochrony Środowiska zaprasza także na konsultacje, odbywające się przy pl. Starynkiewicza 7/9 (piętro IV, pokój 404 i 405)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00. Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 22 443 25 73,
22 443 25 75, 22 443 25 76.
(dg)

