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„Młociny” zmienią nazwę?
 Zarząd i rada Bielan poprosiły Radę Warszawy o zmianę nazwy węzła
„Młociny” na „Młociny-Huta”.
Obecna nazwa
końcowej
stacja metra
wskazuje, że
wysiadając
na niej
znajdziemy się
na pięknym,
zielonym
osiedlu

Obecna nazwa końcowej stacja
metra wskazuje, że wysiadając
na niej znajdziemy się na pięknym, zielonym osiedlu. Niestety
tak nie jest, bo żeby dostać się
na Młociny, trzeba przejechać
jeszcze kilka przystanków autobusem. Faktycznie stacja znajduje
się przed wejściem głównym
do istniejącej w tym miejscu huty:
wcześniej Huty Warszawa, obecnie Huty Arcerol Mital Warszawa.
W tym roku Huta świętuje swoje 60-lecie. Ma się dobrze i nie zamierza znikać z mapy Bielan,
więc obecna nazwa stacji wprowadza w błąd zarówno mieszkańców
Warszawy, jak i przyjezdnych.
Dziwi mnie, że nie pomyślano
o tym nadając nazwę tej stacji,
pomijając opinię radnych dzielni-

cy, którzy w 2005 roku opowiedzieli się za nazwą „Huta Warszawa”. Może górę wzięła jakaś fobia, związana ze słowem „huta”
czy też chęć zmiany historii?
A przecież przez kilka dziesiątek
lat Huta była ważnym miejscem
na mapie naszej dzielnicy, miejscem pracy wielu tysięcy osób,
a także stanowiła miastotwórczy
element Bielan. Huta to także
ważne miejsce w dziejach ruchu
„Solidarność”. Jej załoga w sierpniu 1980 roku natychmiast poparła strajkujących na Wybrzeżu
stoczniowców.
Huta to również świetny przykład udanej transformacji ustrojowej, która odbyła się w naszym
kraju. Przykład, jak wielki zakład
pracy, jakim była do roku 1980,

stał się dziś znaczącym w przemyśle hutniczym producentem stali.
To także przykład więzi międzyludzkich środowiska hutniczego.
Prezes Marek Kempa otacza troską i wsparciem brać hutniczą,
skupioną w Stowarzyszeniu Przyjaciół Huty Warszawa. Bielany nie
powinny się Huty wstydzić. 60 lat
to naprawdę kawał historii, a historia powinna być widoczna także w nazewnictwie. Zresztą węzeł Młociny zlokalizowany został
w obszarze Miejskiego Systemu
Informacji o nazwie… „Huta”.
Zdaniem moim i innych radnych nazwa „Młociny-Huta” uporządkuje historię, a jednocześnie
pozwoli zachować powstałe przez
dokończenie na stronie 2

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.

Co się stało na Gdańskiej?
 W piątek 31 marca na lokalnej ulicy obok parku
Stawy Kellera zginęła młoda dziewczyna. Dokładnie
w tym miejscu miał powstać próg zwalniający.

„Młociny” zmienią nazwę?
dokończenie ze strony 1
ostatnich kilka lat przyzwyczajenia do „Młocin”.
Anna Czarnecka
radna dzielnicy Bielany

***
Moim zdaniem argumenty radnych uzasadniają nie zmianę nazwy stacji, ale budowę pomnika.
Oczywiście nazwy powinny odwoływać się do historii dzielnicy
i przemianowanie dawnej pętli
„Huta” na „Młociny” było spo-

rym błędem, ale minęło już osiem
lat. Czy nam się to podoba, czy
nie, nowa nazwa już się przyjęła
i funkcjonuje na określenie nietypowego „dworca” o znaczeniu
ogólnopolskim. Dodanie do niej
drugiego wyrazu nie tylko nie cofnie nas do roku 2008, ale jeszcze
wprowadzi zbędny zamęt.
Osobną kwestią są pieniądze.
Jak poinformował mnie rzecznik
ZTM Wiktor Paul, dwa lata temu
oszacowano koszt zmiany nazwy
węzła na 300 tys. zł. Teraz być
może byłoby taniej, bo na całej
starej linii metra czeka nas wy-

miana oznakowania. Ale nawet
gdyby udało się zejść do 30 tys. zł,
wolałbym przeznaczyć taką kwotę

Dwa lata
temu oszacowano koszt
zmiany nazwy węzła
na 300 tys. zł.
w połowie na urządzenie zieleni,
a w połowie na skromne upamiętnienie 60-lecia Huty.
Dominik Gadomski
historyk
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Czerwiec roku 2015. W głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym znowu chętnie wybierane
są projekty rowerowe, takie jak
„Budowa ścieżki rowerowej
przy parku Stawy Kellera odc.
Kolektorska – Gdańska”. Ponad 400 mieszkańców głosuje
za budową 150-metrowego odcinka na przedłużeniu al. Słowiańskiej. Rowerzyści mają pojechać
tamtędy prosto do Gdańskiej.
Tam droga ma się kończyć przejazdem na progu zwalniającym. 75 tys. zł zostaje zapisanych
w budżecie na 2016 rok i powstaje
docelowy projekt.
– W ramach projektu wybudowano nowy odcinek ścieżki rowerowej na Bielanach – odfajkowują
urzędnicy z bielańskiego ratusza.
Czyżby?
– Ścieżka miała być rowerowa,
ale skończyła bez oznakowań –
zauważa pani Ludmiła. – Zgodnie z projektem miała się kończyć
wyniesionym przejazdem przez

Gdańską. Projekt uznano za zakończony, a tymczasem nie ma
przejazdu, nie ma wyniesienia,
a ścieżka kończy się piachem. Nie
jest nawet dociągnięta do chodnika.
Tą właśnie ścieżką jechała
w piątek 31 marca nastoletnia rolkarka. Około 11:30 policja otrzymała informację, że na Gdańskiej
doszło do tragicznego wypadku.
Według relacji naszych czytelników, którzy byli na miejscu
wkrótce po wypadku, najbardziej
prawdopodobny jest scenariusz,
w którym dziewczyna straciła
równowagę na ziemnym odcinku
ścieżki i wpadła prosto pod nadjeżdżający samochód. Sprawę bada
teraz prokuratura. A co z brakującym progiem zwalniającym?
– W ubiegłym tygodniu dostaliśmy od inżyniera ruchu uzgodniony projekt – mówi wiceburmistrz
Artur Wołczacki. – Próg zostanie
zamontowany w ciągu 45 dni.
(dg)

Policja prosi o czujność

Nożownik w Lesie Lindego?
 Zapytał o godzinę i poprosił o wskazanie drogi do stacji metra Stare Bielany. Po otrzymaniu odpowiedzi podążył
za ofiarą. Potem wyciągnął nóż.
Wpis na Facebooku zaalarmował bielańskich internautów:
„Uwaga, ok. 20.10 w Lasku Lindego mojemu koledze mężczyzna

ofiary informował, że
napastnik miał około 25
lat i między 160 a 170 cm
wzrostu. Nosił prostokątne
okulary. Ubrany był
w ciemną kurtkę
i jeansowe spodnie.

i poprosił o wskazanie drogi
do stacji metra Stare Bielany.
Po otrzymaniu odpowiedzi podążył za ofiarą. W pewnym momencie wyciągnął nóż i przyłożył go
do szyi mężczyzny. Doszło
do szarpaniny, w wyniku której
napadnięty doznał zranienia palca, a napastnik uciekł. Ostre narzędzie, którym posłużył się atakujący, wyglądało na nóż typu survivalowego. Jest możliwe, że napastnik był pod wpływem narkotyków.

ubrany na ciemno, w okularach,
próbował poderżnąć gardło!”.
Znajomy ofiary informował, że
napastnik miał około 25 lat i między 160 a 170 cm wzrostu. Nosił
prostokątne okulary. Ubrany był
w ciemną kurtkę i jeansowe
spodnie. Miał przy sobie plecak
typu „kostka”. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na forum napastnik zapytał o godzinę

Rzeczniczka bielańskiej policji,
kom. Elwira Kozłowska poinformowała nas, że faktycznie 26
marca na terenie Lasku Lindego
miała miejsce interwencja. Funkcjonariusze zostali wezwani kilkanaście minut po ataku, ale próba
odnalezienia sprawcy skończyła
się niepowodzeniem.
– Pokrzywdzony nie chciał zgłaszać zdarzenia na policję. Nie jest

Znajomy

w tej sprawie prowadzone postępowanie – poinformowała kom. Kozłowska. Dodała, że notatka z opisem wypadków trafi do dzielnicowego. Policjanci mają objąć ten rejon (zwłaszcza okolice stacji metra)
szczególnym nadzorem. Według
policji, w ostatnim czasie nie dochodziło w tym miejscu do podobnych
incydentów. Policja ma być czujna,
ale i my zachowajmy ostrożność
przebywając w okolicach Lasku
Lindego. Zwłaszcza po zmroku.
(AS)

Policja ma być czujna, ale i my zachowajmy ostrożność
przebywając w okolicach Lasku Lindego
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Pumptrack dla Chomiczówki
 Tor (nie tylko) dla rowerzystów powalczy o pieniądze z budżetu partycypacyjnego. W grę wchodzi 150 tysięcy złotych.
takim mógłby stać się pumptrack,
czyli specjalnie ukształtowany tor,
głównie dla rowerzystów, ale również osób jeżdżących na deskorolkach i hulajnogach.

Obiekt

Kilka projektów dla
Chomiczówki

zlokalizowany w Parku
Chomicza miałby służyć
amatorom, ale również
profesjonalistom. Według
założeń zapętlony tor
składałby się z serii
odpowiednio
rozmieszczonych
niewielkich „górek”,
dodatkowo
z odpowiednio
wyprofilowanymi
zakrętami.
zie uważa autorka jednego z projektów, który będzie walczyć o dofinansowanie z budżetu partycypacyjnego w tej dzielnicy. Co miałoby być ową „nietypową atrakcją”? Zdaniem zgłaszającej czymś

Obiekt zlokalizowany w Parku
Chomicza miałby służyć amatorom, ale również profesjonalistom. Według założeń zapętlony
tor składałby się z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich
„górek”, dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami.
Długość toru miałaby około 100–
120 metrów długości. Zajmowałby pole o powierzchni około 550–
600 metrów kwadratowych. Tor
byłby dostępny dla wszystkich,
bez ograniczeń godzinowych oraz
wiekowych a korzystanie z niego
byłoby bezpłatne. Całkowity koszt
realizacji pomysłu to 150 tysięcy
złotych. Jest to o tyle ważne, że
projekt
będzie
rywalizował
na Chomiczówce z kilkunastoma

źródło: app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Na Chomiczówce jest wiele placów zabaw oraz boisk, ale brakuje
bardziej nietypowych atrakcji,
które stanowiłyby urozmaicenie
dla młodzieży. Tak w każdym ra-

innymi. Wśród nich tylko kilka
bezpośrednio nawiązuje do szeroko pojętej tematyki sportowo-rekreacyjnej. Jednym z nich jest pomysł remontu 300-metrów ścieżki
rowerowej i chodnika – od Con-

rada do Maczka. Innym – wodny
plac zabaw przy Conrada 6, kolejnym – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (ta sama lokalizacja). I jeszcze jeden
projekt dedykowany rozwojowi fi-

zycznemu najmłodszych – plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, która znajduje się
w centrum osiedla Chomiczówka.
Głosowanie w czerwcu.

su w proszku metodą jednofazową (trwa to kilkanaście minut).
Chleby robione są z gotowych
mieszanek mąki z przeróżnymi
dodatkami – tzw. miksów piekarskich, które wystarczy zmieszać
z wodą, a wypiek jest gotowy
w półtorej godziny. Ciasto nie
podlega fermentacji i bakterie nie
mają szansy przeprowadzić nawet
podstawowych procesów w tak
krótkim czasie.

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88

(AS)

Kupujesz chleb „na zakwasie”?
Sprawdź, czy nie nabito Cię w butelkę

 Wiele mówi się o zakwasie, a każda piekarnia przyciąga klientów reklamą
pieczywa na zakwasie. Jednak zakwas, zakwasowi nierówny. Czym on jest i dlaczego
panuje wokół niego takie zamieszanie?
Zakwas to mieszanina mąki
żytniej i wody, w której spontanicznie rozwijają się bakterie
kwasu mlekowego i drożdże. I teraz musimy zagłębić się w fascynujący świat mikroorganizmów,
bo naszym głównym bohaterem
będą bakterie kwasu mlekowego,
a drugoplanowym – zdecydowanie mniej licznym w dobrej jakości zakwasie (dokładnie 100 razy)
– drożdże. Bakterie kwasu mlekowego, uznawane za bakterie probiotyczne żyją w naszym przewodzie pokarmowym wspomagając

4

organizm człowieka. Jak? Fermentują („przetwarzają”, „wyjadają”) cukry proste na kwas mlekowy- stąd też pochodzi nazwa
„zakwas”. Ta właściwość to ich
„super moc” – dlatego chleb żytni
na wielofazowym zakwasie ma niski indeks glikemiczny i stały,
umiarkowany poziom glukozy we
krwi, co skutecznie zapobiega napadom głodu. Nasi mikroskopijni
bohaterowie skutecznie hamują
też rozwój niepożądanej mikroflory jak inne bakterie, pleśnie
i inne toksyczne substancje, które

akumulują się w organizmach.
Obróbka termiczna ciasta w procesie wypieku nie powoduje ich
likwidacji – są odporne na działanie wysokich temperatur, dlatego
tak niezwykle istotna jest długa
fermentacja zakwasu, podczas
której są rozkładane.
Niestety większość dostępnego
pieczywa na rynku nie jest robiona wg. sztuki piekarskiej, tylko
byle szybciej i byle więcej. Termin
„zakwas” używany jest przez piekarzy swobodnie – większość
„pieczywa” robiona jest z zakwa-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Pieczywo bez polepszaczy,
spulchniaczy i konserwantów,
pieczone na zakwasie
powstającym przez kilkanaście
godzin.
Sklepy firmowe:
Łomianki Warszawska 95A
Warszawa, Leopolda Staffa 2,
Warszawa, Bazarek Marymont
Facebook: Piekarnia Piwoński
www.tradycyjnapiekarnia.pl

„MAM NA IMIĘ OWEN”
nauczycielką. Wierzę, że jej się uda. Mo-

jak On miała białą skórę. Słyszałem, jak

im największym marzeniem jest to, by

rodzice mówili, że nasi goście to ludzie,

do wyjścia. Znowu ruszają na połów ryb,

móc kiedyś razem z nią pójść do szkoły.

którzy przylecieli do nas z bardzo daleka

a mama jak zwykle pomaga im się wy-

Mieć kolegów, koleżanki, móc się z nimi

i że tam wszyscy są biali i jeszcze, że

brać. Zbierają sieci, które po wczorajszej

bawić, grać w piłkę i robić to wszystko,

przyjeżdżają do nas po to, by nam po-

wyprawie chyba mocno się splątały, bo

co oni… Niestety nie umiem chodzić…

magać. Mama wspominała, że to Oni wy-

tata znowu zrobił tę groźną minę, którą

Nie umiem też mówić, choć wszystko do-

budowali tę szkołę, do której chodzi moja

robi zawsze, gdy nie może sobie pora-

skonale

mówią

siostra. Może kiedyś pomogą mi wyzdro-

dzić z ich rozplątaniem i ostatecznie całą

do mnie. Mama powiada, że to choroba

wieć… Teraz czekam, aż znów u nas zawitają, aż znów ujrzę swojego przyjaciela,

rozumiem,

co

inni

sytuację bohatersko ratuje mój starszy

i że wcale nie jestem gorszy od innych

brat. Zawsze o poranku widzę ten sam

dzieci, a w oczach Pana Boga jestem

ale póki co z niecierpliwością wpatruję

obraz, na który tak bardzo lubię patrzeć,

piękny. Jeżeli to choroba, to przecież kie-

się w drzwi, bo za chwilę nadejdzie je-

a później z niecierpliwością oczekuję

dyś muszę wyzdrowieć, lecz ja wciąż nie

den

na powrót taty i brata, by móc ujrzeć ile

czuję się lepiej.

– wrócą tata z bratem i mnóstwem ryb…

z

moich

ulubionych

źródło: fot. Gosia Kałun

Obudził mnie hałas – to tata i brat jak
co dzień, wcześnie rano szykują się

momentów

i jakie ryby tym razem udało im się zło-

Panie Boże, daj mi chociaż jednego

wić. Tata mówi, że mój brat w trakcie po-

kolegę, który by mnie odwiedzał – za-

łowów świetnie sobie radzi, a ja jestem

wsze prosiłem Go o to wieczorami nim

z niego bardzo dumny i marzę, by kiedyś

zasnąłem aż w końcu mnie wysłuchał.

na wskroś wymyśloną i na wskroś praw-

być takim jak on, ale póki co muszę zo-

Pamiętam taki dzień, kiedy jeszcze byłem

dziwą. Owen istnieje naprawdę i mieszka

su zamieszkania. I choć wielu miejsco-

stawać w domu.

dużo młodszy i przyszedł do mnie pe-

w Ugan dzie na pół wy spie Ko ja. Jest

wych ludzi uważa za błogosławieństwo

Nasz dom… Bardzo go lubię.

wien Pan. Był dziwny, bo inny od wszyst-

dzieckiem niepełnosprawnym, jednak nie

to, że żyją właśnie w tym regionie kraju,

Zbudowany jest z gliny, ma drewniane

kich, zupełnie jak ja, tylko że On nie był

ma do kład nie zdia gno zo wanej cho ro by.

gdzie jest praca i nie brakuje żywności,

drzwi i okna, a wewnątrz ma jedynie jed-

chory, miał po prostu białą skórę i jasne

Nie zna ne są przy czy ny je go nie peł no -

to jednak fakt ten obraca się przeciwko

ną izbę. Mam tylko ogromną nadzieję, że

włosy. To wszystko, co zapamiętałem

sprawności, ponieważ w tamtym rejonie

nim i staje się niejako ich przekleństwem.

prędko nie będziemy musieli się z niego

z tamtego dnia. Ale wczoraj stało się coś

nikt nie docieka przyczyn i nie diagnozu-

My, Fundacja Dzieci Afryki, nieustannie

K i l k a s ł ów od aut or a…
Hi sto ria

Owe na

jest

hi sto rią

Owen z przyjacielem

niewiarygodnego. Byłem w domu z rodzi-

je ich. Osoby niepełnosprawne są ze -

zabiegamy o to, by polepszyć standardy

cami i nagle ktoś do nas zawitał. Tata

pchnięte na margines społeczny, a nawet

ży cia

mówi, że to jest konieczne, bo ławice ryb

wyszedł przed dom i rozmawiał przez

zaryzykuję stwierdzenie, że są poza nim.

przez wybudowanie szkoły w miejscowo-

przemieszczają się w inne rejony jeziora,

chwilę z tym nieznajomym gościem. Na-

O wielu przypadkach niepełnosprawności

ści Kiruddu, położonej nad jeziorem Wik-

niektórych dzieci, czy nawet ludzi doro-

toria na półwyspie Koja. Pragniemy Pań-

słych po prostu się nie słyszy, ponieważ

stwa zachęcić do podjęcia współpracy

są oni ukrywani, izolowani od reszty spo-

z naszą Fundacją. Nie ukrywamy, że naj-

łeczeństwa w swoich domach, gdzie mija

bardziej potrzebujemy wsparcia finanso-

ich życie, zupełnie bez perspektyw po-

we go,

pra wie nia te go sta nu. Sy tu acja Owe na

do realizacji naszych celów. Serdecznie

jest o tyle lepsza od innych, że jego rodzice nie wstydzą się i nie ukrywają nie-

zapraszam do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.dz iec iaf ryk i.c om, z któ-

pełnosprawności syna. Być może wielu

rej możecie Państwo zaczerpnąć szcze-

tym ludziom można byłoby pomóc, gdyby

gółowych informacji na temat podejmowa-

odpowiednio wcześnie poddać ich lecze-

nych przez nas przedsięwzięć. Jako wo-

niu. Choroba Owena, jak już wcześniej

lon ta riusz, ale przede wszyst kim ja ko

wspo mnia łem nie zo sta ła ni gdy do tąd

zwykły człowiek pragnę Państwa również

zdiagnozowana przez kompetentną oso-

zachęcić do przekazania jednego procen-

bę, ale jak przypuszcza nasza wolonta-

ta podatku na realizację celów statuto-

riusz ka – na co dzień fi zjo te ra peut ka

wych na szej Fun da cji. Cóż mo że być

– Owen może cierpieć na mózgowe pora-

piękniejszego od bezinteresownej pomo-

żenie dziecięce (MPD). Jest to uszkodze-

cy? Zapewniam, że wielu z Was może

nie mózgu we wczesnym etapie rozwoju.

odnaleźć w tych działaniach swoją drogę.

Je go nie peł no spraw ność mo że spro wa-

Skąd to wiem? Bo sam ją odnalazłem,

dzać się do po ra że nia ośrod ka ru chu

właśnie poprzez pracę w Fundacji Dzieci

i ośrodka mowy, natomiast rzeczywistość

Afryki. Być może zabrzmi to trochę naiw-

może odbierać jak zupełnie zdrowa, peł-

nie, ale możemy zmieniać świat na lep-

no spraw na oso ba. Te go jed nak w stu

sze. Możemy nadawać mu barwy, szcze-

procentach nie wiemy.

gólnie tam, gdzie je trudno dostrzec. To

źródło: fot. Teresa Stachowicz

wyprowadzić, tak jak to było w przypadku naszych poprzednich domów. Tata

Szkoła, do której uczęszcza siostra Owena

tam tej szej

po nie waż

lud no ści,

jest

ono

cho cia żby

nie zbęd ne

a my musimy podążać za nimi. Widać

gle wrócił do środka, wziął mnie na ręce

W listopadzie ubiegłego roku Prezes

my nadajemy kształt rzeczywistości i to

tak musi być. Ufam mojemu tacie. Zresz-

i wyniósł na dwór. Ku mojemu zdziwieniu,

naszej Fundacji wraz Zarządem, po raz

od nas zależy, czy ideały, w które wierzy-

tą mój brat mówi to samo. Dlaczego te

ogromnemu zdziwieniu, był to ten biały

drugi odwiedził Owena i jak później rela-

my, będą żywe, czy martwe. Nie zamy-

ryby nie mogą być w jednym miejscu?

Pan, którego poznałem przed laty. Tak, to

cjonował, radość chłopca na ich widok

kajmy się na innych ludzi, ich cierpienie

Dlaczego musimy jak one ciągle zmieniać

był On, mój jedyny przyjaciel znów mnie

by ła wręcz nie do opi sa nia. Nie wie le

i potrzeby, starajmy się w pełni wykorzy-

miejsce? Ledwie zdążę się przyzwyczaić

odwiedził. Gdybym umiał mówić, powie-

wiem na temat jego rodziców i rodzeń-

stać ten pięk ny dar, ja kim jest ży cie.

do jednego domu, a już trzeba go opusz-

działbym, jak bardzo się cieszę. Ale On

stwa, jedynie tyle, że tata Owena z zawo-

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do po-

czać i szukać innego i tak ciągle, i cią-

zrobił to za mnie. Uśmiechnął się i wraz

du jest nauczycielem. Chciałem jednak,

mocy i z góry dziękujemy w imieniu na-

gle. Mam tylko nadzieję, że tym razem

z tatą chwycili mnie za ręce tak, że dzię-

poprzez trochę ubarwioną przeze mnie

szym i naszych podopiecznych, za jej

ryby pozwolą mojej siostrze skończyć

ki nim mogłem przez moment samodziel-

historię rodziny Owena, pokazać rzeczy-

okazanie.

szkołę. Ach tak! Ona jest taka rozradowa-

nie stać na własnych nogach. Widziałem

wistą sytuację tamtego regionu i zamiesz-

na, kiedy tam idzie, a gdy wraca do do-

w Jego oczach, że jest szczęśliwy, że

kującej go społeczności.

Tekst: Adam Amine

mu, przynosi wraz z sobą promyki szczę-

do mnie przyszedł. Widziałem w Jego

Ludność zamieszkująca tereny położo-

ścia. Zawsze wtedy dzieli się z nami

oczach coś więcej, widziałem w nich do-

ne nad jeziorem Wiktoria (właśnie tam

swoimi przeżyciami. Opowiada, jakie mia-

bro i współczucie. A już najbardziej ucie-

znajduje się półwysep Koja) żyje głównie

ła lekcje, czego się dowiedziała, a ja naj-

szyłem się, kiedy zupełnie niespodziewa-

z rybołówstwa. Wielu młodych chłopców

bardziej lubię słuchać, kiedy z wielkim

nie dał mi pluszową zabawkę. Mama mó-

nie kończy, bądź nie rozpoczyna swej

uśmiechem na twarzy mówi o różnych za-

wi, że to pluszowa żaba. Pierwszy raz

edukacji, ponieważ bardzo wcześnie za-

bawach, w jakie bawiła się z innymi

w życiu dostałem zabawkę. Nigdy dotąd

czynają pracować. Ich praca zwykle pole-

dziećmi. Moja siostra ma piękny uśmiech,

nie czułem się tak szczęśliwy. Później ten

ga właśnie na połowach ryb, bądź upra-

promieniuje z niej ogromna radość. Jest

Pan pożegnał się ze mną i rodzicami

wianiu ziemi. Ludzie mieszkają w ciężkich

Zachęcamy wszystkich, aby rozważyli w swo-

bardzo mądra, kiedyś słyszałem, jak mó-

i w końcu odszedł wraz z jakąś Panią,

warunkach, w domostwach przypominają-

im sercu możliwość podzielenia się 1% podatku

wiła mamie, że gdy dorośnie to zostanie

która mu towarzyszyła i która tak samo

cych slumsy i nie posiadają stałego adre-

z ubogimi dziećmi w Afryce.

www.dzieciafryki.com

Żydzi, lewicowcy, spółdzielcy

Wielka historia pewnego domu
 Zielonkawy budynek przy Żeromskiego 16/20 to z pozoru zwykły blok. A pozory, jak wiadomo, mylą.
wszechna Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa, utworzona przez
trzech działaczy partii Bund.

Arbeiterbund in Poilen
Wbrew pozorom to zdanie nie
jest zapisane w dialekcie niemieckiego, ale w jidysz i oznacza
„Związek Robotniczy w Polsce”.
W rzeczywistości nazwa partii była jeszcze dłuższa, więc dla wygody używano po prostu określenia
Bund – Związek. Był to ruch polityczny, który dziś nazwalibyśmy
skrajnie lewicowym, założonym
pod koniec XIX wieku przez Żydów zamieszkujących kraje Imperium Rosyjskiego. Bundowcy promowali używanie języka jidysz,
nawoływali do zachowania ży-

Nieliczni
Pod koniec lat 20. Stare Bielany,
jakie znamy dziś, były jeszcze
w wieku niemowlęcym. Dawne po-

la i pozostałości rosyjskiego poligonu były zabudowywane szeregowymi kamieniczkami i domkami, któ-

rych inwestorami były spółdzielnie,
związane z lewicowymi ruchami
politycznymi. Jedną z nich była Po-

ocaleli z ludobójstwa
działacze Bundu jeszcze
przez kilka lat wierzyli, że z
kultury żydowskiej nad
Wisłą uda się cokolwiek
uratować. Nie było już
wśród nich Adlera.
Podczas wojny został
zamordowany przez
NKWD.
dowskich tradycji i… głęboko
wierzyli w idee marksistowskie.
W Polsce jednym z pionierów
Bundu był młody inżynier mechanik Wiktor Adler.

Już w wieku 23 lat został aresztowany przez Rosjan za działalność rewolucyjną i zesłany na Syberię, skąd udało mu się uciec.
Do Warszawy wrócił dopiero pięć
lat później, zaraz po odzyskaniu
niepodległości. W latach 20. był
jednym z liderów polskiego odłamu Bundu i radnym Warszawy.
To właśnie Adler był jednym
z twórców spółdzielni, która
wkrótce zdobyła zgodę na budowę przy Żeromskiego domów dla
kilkuset mieszkańców.

…ale przyszedł kryzys
Na przełom lat 20. i 30. ubiegłego wieku przypadł jeden z największych kryzysów gospodarczych w historii, którego symbolem był krach na Wall Street. Zadłużona w bankach spółdzielnia
miała poważne problemy ze sfinansowaniem budowy już pierwszego budynku. W 1931 roku
udało się oddać blok między Lisowską a Fontany do użytku.
Po II wojnie światowej „dom
Bundu” został przekazany przez
komunistyczne władze innej spółdzielni. Była to już zupełnie nowa
rzeczywistość.
Nieliczni ocaleli z ludobójstwa
działacze Bundu jeszcze przez kilka lat wierzyli, że z kultury żydowskiej nad Wisłą uda się cokolwiek uratować. Nie było już
wśród nich Adlera. Podczas wojny
został
zamordowany
przez
NKWD, zaś w stalinowskiej Polsce skazano go na zapomnienie,
obejmując napisane przez niego
książki cenzurą.
Dominik Gadomski
Na podstawie:
* Jarosław Zieliński, „Bielany. Przewodnik historyczny”, Warszawa 2016.

Elastyczne protezy nylonowe
N ylo n w p ro tet yce zn al azł zasto so w an ie w latach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
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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Na Wrzecionie odradza się „jordanek”

Rakieta wraca!
 Kolejne pokolenia spędzały tu miło czas. Potem nadeszły gorsze dni. Znów ma być
jednak lepiej, a trwająca rewitalizacja do tego co nowoczesne doda nutę nostalgii.

nego wypoczynku i znajdzie się tu
więcej zieleni. Oddzielną część
stanowić będzie boisko. Kolejną –
górka. Została ona usypana w latach siedemdziesiątych i przez
kilka dekad służyła młodszym
mieszkańcom okolicznych osiedli
do stawiania pierwszych kroków
w sportach zimowych. Kilka lat
temu, za poprzedniego kierownictwa, Centrum Kultury zdecydowało o odgrodzeniu górki
od osiedla. Na nic zdały się protesty mieszkańców. Ale to już historia. Teraz wzgórze ma zostać włą-

Pytaliśmy

Dojrzalsi mieszkańcy Wrzeciona
z łezką w oku wspominają lata
świetności placu zabaw przy Szegedyńskiej, zwanego przez nich „jordankiem”. Ostatnie 10 lat to niestety czas upadku tego miejsca. Jest
jednak dobra wiadomość. Teren
wkrótce przejdzie metamorfozę.
Trudno zresztą nie zauważyć, że już
coś się tam dzieje. Przy Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej wyrosły bowiem góry piasku i sterty
cegieł, wśród których uwijają się robotnicy i pracuje sprzęt budowlany.
To pierwszy etap rewitalizacji terenu, na którym powstanie zupełnie
nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Łączny koszt
inwestycji to około 2,3 mln zł. Prace potrwają do końca roku.
– To miejsce wyjątkowe. Chcemy
mu przywrócić dawną rangę i urok

– mówi radna Anna Czarnecka,
która w okolicy mieszka od dziesięcioleci i z „jordankiem” łączą ją
osobiste wspomnienia. Jest też jedną z tych osób, które od lat walczyły o jego rewitalizację.

Co tu teraz będzie?
Obszar, który dziś stanowi szereg niepowiązanych ze sobą i odgrodzonych przestrzeni, zostanie
zintegrowany. Pewien podział
(już bez barier fizycznych) jednak
zostanie, ale będzie wynikał głównie z chęci znalezienia optymalnych rozwiązań dla różnych grup
wiekowych i form aktywności.
Swoją autonomię zachowają zatem strefy dla dzieci, odpowiednio – młodszych i starszych. Strefy zostaną częściowo zlokalizowane na terenie obecnego placu za-

baw, zwanego przez niektórych
„wielką piaskownicą”, która
w obecnej postaci ulegnie likwidacji. Infrastrukturę – nieco już
nadgryzioną zębem czasu – zastąpi nowa, a zamiast na nawierzchni piaszczystej będzie wznoszona
na tartanie.
Strefa dla seniorów będzie
przeznaczona do bardziej spokoj-

mieszkańców, jak
miałaby wyglądać nowa
wersja „jordanka” i co
miałoby się tam znaleźć.
Natychmiast pojawiły się
głosy, by powróciła
rakieta – opowiada
radna.
czone w przestrzeń nowego projektu.
– Są plany, by zimą górka służyła do zjeżdżania na sankach a latem pełniła funkcję strefy wypoczynku. Przy południowym stoku
będzie działać wypożyczalnią le-

żaków – tłumaczy radna. Podkreśla, że górka to kawał lokalnej historii, ale jest coś jeszcze o czym
zapomnieć nie wypada. To pewna
rakieta.
Jej model był jednym z charakterystycznych elementów ogródka
w czasach jego świetności. Rakieta
była wykonana w ramach pracy dyplomowej przez uczniów nieistniejącej już dziś szkoły działającej
przy Hucie Warszawa. Skorodowaną konstrukcję rozebrano w końcu
lat dziewięćdziesiątych. Temat powrócił w grudniu 2015 roku podczas konsultacji społecznych.
– Pytaliśmy mieszkańców, jak
miałaby wyglądać nowa wersja
„jordanka” i co miałoby się tam
znaleźć. Natychmiast pojawiły się
głosy, by powróciła rakieta – opowiada radna. I tak się też stanie.
Rakieta, nie ta sama i w innej już
formie, ale wróci. Ma to być nowoczesne urządzenie do zabawy,
którego integralną część stanowić
będą zjeżdżalnie.
– Teren „jordanka” w ostatnich
latach nie był miejscem specjalnie
atrakcyjnym, a przecież ma za sobą piękną historię. Realizując
w pełni nowoczesny projekt staramy się do niej nawiązać – mówi
radna Czarnecka.
(as)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
prostacie, problemach
hormonalnych

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu cho-

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19
pod numerami
tel.: 22 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Co dalej z kompostownią?
 Bitwa przegrana, ale wojna trwa – bielański samorząd prosi ministra Szyszkę o interwencję w sprawie kompostowni.
źródło: FB Stowarzyszenie Czyste Radiowo

Nowoczesna instalacja przetwarzająca odpady czy fabryka
smrodu? Mieszkańcy Radiowa
od lat utrzymują, że kompostownia Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania ich truje, zaś MPO
nieustannie zapewnia, że zakład
nie zagraża środowisku ani zdrowiu ludzi. Pod koniec ubiegłego
roku wydawało się, że kompostownia jest o krok od likwidacji.
Mazowiecki inspektor ochrony
środowiska Adam Ludwikowski
nakazał jej zamknięcie, zaś mar-

8

szałek województwa Adam Struzik odmówił wydania niezbędnych pozwoleń. MPO poszło
do sądu i tymczasowo wygrało.

Nikt nie ma pozwolenia
– Instalacja na Radiowie działa
na takich samych zasadach, jak
wszystkie tego typu w regionie –
informuje MPO w specjalnym
oświadczeniu. – Ostatecznego pozwolenia zintegrowanego nie posiada na dziś żadna z instalacji
w regionie centralnym.

MPO zapowiada zamknięcie
kompostowni po zakończeniu
rozbudowy spalarni na Targówku.
Do tego czasu priorytetem ma
być „zminimalizowanie uciążliwości odorowej”. Problemem tym
zajęli się na nadzwyczajnej sesji
bielańscy radni.

„Wszechobecny fetor”
– Instalacja stanowi ogromną
uciążliwość
ze
względu
na wszechobecny fetor rozprzestrzeniający się w promieniu kilku

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

kilometrów, na obszarze zamieszkałym przez tysiące osób – napisali radni w stanowisku przyjętym
większością głosów. – Fakt, że
w przepisach prawa brak regulacji
określających dopuszczalne normy substancji złowonnych w powietrzu absolutnie nie może być
usprawiedliwieniem do trucia
mieszkańców.

mld zł napotkała w styczniu
na poważną przeszkodę. Wojewoda Zdzisław Sipiera z przyczyn
formalnych unieważnił plan gospodarki odpadami, co na razie
uniemożliwiło MPO ogłoszenie
przetargu na rozbudowę obiektu
i może opóźnić zdobycie unijnej
dotacji.

„Czyste Radiowo” mniej
dyplomatyczne niż radni

MPO

– Nielegalnie działające MPO
będzie się wybielać, aby ludzie nie
wyszli na ulice – czytamy na stronie facebookowej stowarzyszenia.
– Złożą kolejne obietnice, które
słyszymy od czterech lat. Żadna
obietnica MPO i miasta st. Warszawy nie została do tej pory zrealizowana. Dziś zgłosiły się
na głodówkę osoby twierdzące, że
nie ma innego wyjścia, aby tę gehennę zakończyć.

zapowiada zamknięcie
kompostowni
po zakończeniu
rozbudowy spalarni
na Targówku. Do tego
czasu priorytetem ma
być „zminimalizowanie
uciążliwości odorowej”.

Rozbudowa spalarni się
opóźnia
Spalarnia na Targówku przerabia dziś ok. 40 tys. ton śmieci
rocznie, ale po planowanej rozbudowie ma przyjmować aż 300 tys.
ton. Ogromna inwestycja za 1,1

W ubiegłym roku MPO zapowiadało, że rozbudowana spalarnia zacznie działać jesienią 2019
roku. Był to jednak termin podawany przy założeniu, że przetarg
na budowę zostanie ogłoszony
w grudniu ubiegłego roku. Ponieważ nie został ogłoszony do dziś,
śmiało można już mówić o otwarciu najwcześniej w roku 2020.
(dg)

Roszady w miejskim nazewnictwie na Wawrzyszewie

Cienka zastąpiła Rokokową
 Od niedawna na Wawrzyszewie mamy dwie nowe nazwy ulic. To Lekka i Cienka.
Ta druga zastąpiła fragment Rokokowej, która odchodziła od Sokratesa. Do dziś
zachował się tu jeden dom z czasów, gdy osiedle było podwarszawską wsią…
która powstała w polu, stała się
ulicą Lekką. Z kolei Rokokowa –
mająca może z 10 metrów długości – otrzymała mało interesującą

Samotny
domek nr 44, z wielkim
podświetlanym plafonem
adresowym był – i jeszcze
jest – prawdziwą
ciekawostką.

Rokokowa była kiedyś długą
ulicą ciągnącą się od dzisiejszej
alei Reymonta po Wólczyńską.
Zabudowana była wiejskimi chałupami i domkami z cegły rozbiórkowej, które po wojnie stanowiły
główną zabudowę przedmieść. Było tu sielsko i anielsko, muczenie
krów przerywało bicie dzwonów
z pobliskiego kościoła. Przy Rokokowej i jej przecznicach – Plakatowej, Cypel, Satyry, Kropki, Inicjał, Wajdeloty, Herbowej, Panegiryk i innych – mieszkali ludzie
niezamożni, ale uczciwi. Aż przy-

szły lata 70. XX wieku i w miejscu
wsi Wawrzyszew rozpoczęła się
budowa nowoczesnego osiedla
mieszkaniowego. Zniknęły domki
i uliczki. Po Rokokowej też niewiele zostało – dom nr 44 na rogu
Sokratesa i odcinek łączący Nocznickiego z Wólczyńską.
Samotny domek nr 44, z wielkim podświetlanym plafonem adresowym był – i jeszcze jest –
prawdziwą ciekawostką. Ostatnio
radni postanowili wprowadzić
trochę zmian nazewniczych
na Wawrzyszewie. Nowa ulica,

OGŁOSZENIA DROBNE

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

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

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
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
·Cyklinowanie lakierowanie renowacje parkietów
tel. 602-888- 793 lub 22 308-00-10
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
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·TV-naprawa. Samsung, LG, inne. Tanio
22 663-15-02
·ZJAZD-projekt, 660-678-810
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
·Malowanie Tapetowanie Osobiście
694-065-757
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. 608 – 541-272

nazwę Cienka. – Cienka to może
być wypłata, albo nitka, a nie ulica – mówi pan z pieskiem. – Rokokowa bardziej mi się podobała,
choć wiem że Rokokowe są dwie.
Ale radni poszli na rękę nowym
warszawiakom nie znającym topografii – śmieje się spacerowicz.
Dom przy Rokokowej 44 – dziś
Cienkiej 2 – jeszcze stoi. Ciekawe, kiedy w jego miejscu powstanie nowy blok…
(kbw)

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 poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepu odzieżowego w CH Auchan.
Praca w godzinach porannych (7:00-9:00), tel.
797-339-914
·Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH ARKADIA. Praca 7 dni
w tygodniu w godzinach porannych (6:30-9:30),
Tel. 797-339-914
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Pracownika ochrony do 55 lat, 13 zł,
506-158-658
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Zagadka

Co to za miejsce?
 Mamy dla Was zagadkę. Gdzie powstało to zdjęcie?
To nie daleka prowincja, czy
nawet przyklejona do granicy
miasta podstołeczna wioska. To
miejsce znajduje się na Bielanach. To fakt, jest mocno zdegradowane i praktycznie zapomniane. Ulica – a raczej to, co z niej
zostało – doskonale pamięta czasy przedwojenne. Oczywiście wte-

·Zatrudnię do sprzątania Łomianki tel.:25
758-08-65
·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia szable bagnety
orzełki ryngrafy gotówka tel. 504-017-418
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

dy nazywała się inaczej niż teraz.
Nosiła imię wybitnego polskiego
kompozytora. Dziś prawie nikt tu
nie mieszka, a najliczniejszymi lokatorami są… kozy. To jak, wiecie
już co to za ulica? Odpowiedzi
prosimy przesłać na redakcja@gazetaecho.pl.
(kbw)

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

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

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)
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Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
 Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?

Przyszła wiosna i z dnia
na dzień na warszawskich ulicach
zaroiło się od rowerów. Veturilo,
mieszczuchy, holendry, górale
i ostre koła widać nie tylko
na drogach rowerowych, ale też
na
jezdniach,
chodnikach,
w tramwajach czy wagonach metra. Oto nasz poradnik: jak przewozić rower zgodnie z regulaminem, bezpiecznie i z poszanowaniem innych pasażerów.

jedynym wyjściem. W innych sytuacjach warto się zastanowić, czy
na pewno musimy wsiadać z ro-

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.

1. Zastanów się, czy musisz
Jeśli rower ma awarię albo nagle poczujesz się źle, skorzystanie
z metra czy tramwaju może być
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werem do komunikacji miejskiej.
Jeśli jest piątkowe popołudnie,
mieszkasz na Młocinach i masz

nagłą
potrzebę
przejażdżki
po Lesie Kabackim, wsiadanie
z jednośladem do metra wcale nie
jest dobrym pomysłem. Po kilku
stacjach wokół Ciebie zrobi się
tłum osób wracających z pracy.
Może tym razem warto pojechać
do Lasu Bielańskiego?

2. Znajdź odpowiednie miejsce
Jeśli rzeczywiście musisz przewieźć rower, umieść go w bezpiecznym miejscu. Najłatwiej jest
w przypadku lekkich rowerów turystycznych, przewożonych koleją
miejską – należy je umieszczać
na hakach. W pozostałych sytu-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

acjach rower stawia się w miejscach oznaczonych symbolem
wózka inwalidzkiego lub dziecięcego. Ustaw rower tak, by zajął jak
najmniej miejsca – przy ścianie
pojazdu, osłaniając go od innych
pasażerów, dzięki czemu nie zahaczysz kierownicą o czyjeś ubranie.
Nie musisz kasować za swój „bagaż” dodatkowego biletu.

pozostaje nic innego. Jeśli ustawisz rower w poprzek wagonu
i pokłócisz się z osobą z niemowlakiem w wózku, możesz zostać
wyproszony. Kierowca, motorniczy, konduktor, pracownicy Metra Warszawskiego, kontrolerzy
biletów i strażnicy miejscy mają
prawo podziękować Ci za dalszą
wspólną podróż.

3. Ustąp miejsca

5. Ucz się od najlepszych

Jeśli z zajmowanego przez Ciebie miejsca chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku lub
z wózkiem dziecięcym, może to
oznaczać koniec wycieczki. Przepisy porządkowe mówią, że jesteś
„obowiązany do zwolnienia miejsca na każde żądanie takiego pasażera i opuszczenia pojazdu”.
W praktyce wszystko zależy
od kierowcy i od tego, czy zdołasz
porozumieć się z innym pasażerem. Jeśli zmieścicie się oboje
a kierujący pojazdem nie zaprotestuje, dojedziesz do celu. Musisz
tylko pamiętać, że to Ty jesteś gościem.

Jeśli mieszkasz na Wawrzyszewie a pracujesz na Służewcu, korzystanie z roweru i metra w codziennych dojazdach może być
świetnym pomysłem, ale trzeba to
robić z głową. W Holandii często
spotykana jest metoda „dwóch
rowerów”: jednym dojeżdża się
z domu do najbliższej stacji, zaś
drugim kursuje między stacją docelową a miejscem pracy. Zazwyczaj ten drugi jednoślad to prawdziwy złom, używany do pokonania 1–2 km, którego nie będzie
szkoda w razie kradzieży. Tę samą
funkcję może pełnić Veturilo
– najlepszą metodą przewożenia
roweru jest przecież… nieprzewożenie go wcale.

4. Pozwól się wyprosić
Nikt nie lubi być wyrzucany
za drzwi, ale czasem niestety nie

(dg)

