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Nowy park Herberta i oczko wodne w centrum

Miliony dla Bielan
 Ponad 26 mln zł na lata 2017–2019 na tereny rekreacyjne,
edukację i ekologię – to kolejny zastrzyk finansowy dla dzielnicy.
źródło: UD Bielany

Całkowicie
zmieni się park
Herberta,
którego
znakiem
rozpoznawczym
mogą stać się
pergole,
pełniące
funkcje podpór
dla pnącz oraz
stelażu
na oświetlenie,
iluminację
i kurtyny
wodne.

– Najbardziej widoczną zmianą
będzie przebudowa popularnych
terenów rekreacyjnych – zapowiada wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Całkowicie zmieni się park
Herberta, którego znakiem rozpoznawczym mogą stać się pergole,
pełniące funkcje podpór dla pnącz
oraz stelażu na oświetlenie, iluminację i kurtyny wodne. Istniejący
wybieg dla psów zostanie przenie-

siony, a w jego miejscu stanie plac
do treningów siłowych (tzw. street
workout park). Skatepark zostanie
w całości wyremontowany, zaś plac
zabaw – powiększony o część dla
najmłodszych dzieci oraz altany
dla rodziców z niemowlętami. Boisko zastąpi amfiteatr, pełniący
funkcję miejsca spotkań i sceny dla
małych wydarzeń kulturalnych.
W części centralnej parku wyzna-

czone zostanie miejsce na upamiętnienie patrona. Przybędzie ławek i stojaków na rowery oraz powstanie wjazd dla rowerów od strony Duracza. Wreszcie wykonane
zostaną uzupełniające nasadzenia:
powstaną m.in. łąki kwietne i zaproponowana przez prof. Macieja
Luniaka „strefa przyrody”.
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.

Sytuacja kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na Radiowie zmienia się
z tygodnia na tydzień. Niedawno
Ministerstwo Środowiska, podobnie jak wcześniej urząd marszałkowski, odmówiło przyznania instalacji pozwolenia na działalność. Zdaniem aktywistów Czystego Radiowa oznacza to dokładnie tyle, że kompostownia
działa niezgodnie z prawem.
W swoich komentarzach działacze stowarzyszenia krytykują
MPO coraz ostrzej.
– Znamy ich od czterech lat
i wiemy, że zrobią wszystko, aby
w „majestacie prawa łamać dalej
prawo” – piszą. – Posuną się
z pewnością do wszelkich możliwych sztuczek. Każda wywrotka
śmieci wjeżdżająca do kompostowni od najbliższego tygodnia
wjeżdża tam nielegalnie.

Zwrot akcji?
– 9 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny wreszcie przyznał,
że interes MPO nie jest ważniejszy od zdrowia naszych mieszkań-

ców – cieszy się wiceburmistrz
Grzegorz Pietruczuk. – To drugie
zwycięstwo Czystego Radiowa
w ciągu zaledwie kilku dni.

MPO
wielokrotnie
zapowiadało, że nagłe
zamknięcie kompostowni
może oznaczać „kryzys
śmieciowy” w Warszawie
i wiąże jej likwidację
z rozbudową spalarni
na Targówku.
Sytuacja prawna jest teraz niezwykle skomplikowana. Decyzja
inspektoratu ochrony środowiska,
nakazująca zamknięcie kompostowni, jest nadal wstrzymana
przez WSA. Zgodnie z obowiązującym od dwóch lat prawem
wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji obowiązuje do dnia
ogłoszenia prawomocnego wyroku. Co to oznacza w praktyce?
Wystarczy, że MPO zaskarży wyrok WSA, a kompostownia nadal
będzie mogła działać.

– W tej chwili jest za wcześnie,
by komentować orzeczenie sądu
– mówi Wiesława Rudzka, rzeczniczka MPO. – Musimy zapoznać
się uzasadnieniem wyroku i potrzebujemy czasu na merytoryczną analizę. Należy pamiętać, że
wyrok jest nieprawomocny i zgodnie z prawem możemy złożyć
skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego.

Spalarnia rozwiąże problem?
MPO wielokrotnie zapowiadało, że nagłe zamknięcie kompostowni może oznaczać „kryzys
śmieciowy” w Warszawie i wiąże
jej likwidację z rozbudową spalarni na Targówku. Dziś przerabia
ona ok. 40 tys. ton śmieci rocznie,
ale po planowanej modernizacji
ma przyjmować aż 300 tys. ton, co
umożliwi ostateczną likwidację instalacji
przy
Kampinoskiej.
Od kwietnia MPO ma już ostateczne pozwolenie na budowę. Jeśli prace będą przebiegać sprawnie, rozbudowa warta 1,1 mld zł
może zakończyć się w roku 2019.
(dg/oko)
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 Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok niekorzystny dla miejskiej spółki. MPO
zapowiada skargę kasacyjną a to oznacza, że kompostowania nadal będzie działać.

źródło: Facebook / Stowarzyszenie Czyste Radiowo

„Echo Łomianek i Bielan”

źródło: UD Bielany

Sąd po stronie mieszkańców,
ale kompostownia zostaje
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Miliony dla Bielan
dokończenie ze strony 1

Zmieni się także zaniedbany teren obok poczty przy stacji Stare
Bielany. Powstanie tam skwer
z meblami miejskimi z drewna
i kamienia i dużą ilością zieleni,
a centralne miejsce zajmie oczko
wodne podświetlane wieczorami.
„Skwer Integrator” to pomysł
zgłoszony do budżetu partycypacyjnego, który dwukrotnie nie został wybrany w głosowaniu. Samorząd uznał projekt za tak ciekawy,
że postanowił go zrealizować
z budżetu ogólnego.
Co dalej? Wyremontowany zostanie
bezimienny
park
przy Perzyńskiego, na boisku
przy Rudzkiej 6 stanie hala pneumatyczna, zaś obok Słonia na Kępie Potockiej powstanie plac zabaw. Z puli 26,3 mln zł powstanie
również nowy plac zabaw
przy Kochanowskiego 2, zostanie
wyznaczona trasa biegowa w parku Młocińskim a na placu zabaw
w parku Młocińskim staną latarnie i kamery zasilane z baterii słonecznych.

…i inne inwestycje
– Duża część dodatkowych pieniędzy zostanie przekazana
na budowę, rozbudowę i modernizację placówek edukacyjnych
– mówi wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski.
Chodzi o budowę żłobka, boiska
do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni w kompleksie przy Tołstoja, powiększenie i remont przedszkola przy Wergiliusza 15 i remont
„Maczka” przy Gwiaździstej 55.
Podstawówki przy Staffa 21 i w al.
Reymonta 25 przejdą termomodernizację, a lokal biblioteki przy Rudzkiej 12/14 – przebudowany.
– Wisienką na torcie będzie doposażenie stacji monitoringu powietrza na Wawrzyszewie, tak by
mogła ona badać stężenia wszystkich najważniejszych typów zanieczyszczeń – dodaje radna Anna
Czarnecka.
Inwestycje zostały zgłoszone
przez samorządowców Platformy
Obywatelskiej i Razem dla Bielan
oraz przyjęte przez radę dzielnicy.
Teraz zmiany w budżecie musi jeszcze zatwierdzić Rada Warszawy.
(dg)

Nowy parking na Kasprowicza
 Budować jak najwięcej miejsc postojowych czy skuteczniej karać za nielegalne parkowanie? Na Wrzecionie
i Wawrzyszewie zdania są podzielone.
Około 1200 miejsc na parkingach P+R Młociny i Wawrzyszew
już dawno przestało wystarczać
„metrowiczom”, chcącym dojechać do centrum Warszawy bez
korków. Tymczasem mieszkańcy
Wrzeciona i Wawrzyszewa muszą

szukać dla swoich aut innych
miejsc postojowych, rośnie hałas
i zanieczyszczenia powietrza,
a kolejne trawniki są zamieniane
w parkingi. Jak temu przeciwdziałać? Zdaniem Zarządu Transportu Miejskiego sytuację poprawi
źródło: ZTM

budowa kolejnych miejsc postojowych.
Trzecia część P+R Młociny powstanie między południowym
wejściem do stacji metra a skrzyżowaniem z ul. Przy Agorze,
w pasie zielonym dzielącym jezdnie ul. Kasprowicza. Znajdzie się
na nim co najmniej 155 miejsc dla
samochodów osobowych i 24
miejsca dla rowerów. Powstaną
także stanowiska do ładowania
samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz rowerów elektrycznych. Budowa parkingu bę-

dzie się wiązać z przesadzeniem 40 młodych dębów czerwonych oraz likwidacją trawnika
o powierzchni ok. 20 × 200 metrów.
– Po konsultacjach z mieszkańcami zmieniony zostanie sposób
ogrodzenia terenu – zapowiada
ZTM. – Pierwotnie miało to być
pełne ogrodzenie gabionowe.
Ostatecznie będzie nawiązywało
kolorystyką do południowego budynku stacji metra. Przęsła pomiędzy słupkami wykonane będą
z siatki ocynkowanej, a pomiędzy

nimi, zostaną posadzone ozdobne
krzewy liściaste, bardzo odporne
na zanieczyszczenia powietrza.
Według prostej kalkulacji ZTM
nowy parking na Kasprowicza będzie oznaczać o 155 samochodów
mniej, wjeżdżających codziennie
do centrum Warszawy oraz zajmujących ogólnodostępne miejsca na uliczkach Wrzecion i Wawrzyszewa. Projekt inwestycji poznamy w sierpniu. Parking ma zostać otwarty najpóźniej w grudniu
przyszłego roku.
(dg)

SŁUCH nieIDEALNY

P+R Metro Młociny II

SŁUCH STATYSTYCZNIE

NADSTAW USZU

koncentrują się na mowie, jednocześnie

Zgodnie z wynikami Narodowego

Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno

wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one

Spisu Powszechnego problem niedo-

oglądasz telewizję? Masz wrażenie, że

być regulowane za pośrednictwem

słuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln

Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie

smartfona, współpracują z wieloma in-

osób. Niemal połowa osób po 50. ro-

przez telefon? Słyszysz dźwięk w gło-

nymi urządzeniami elektronicznymi,

ku życia ma kłopoty ze zrozumieniem

śnym otoczeniu, ale nie jesteś w stanie

z których korzystamy na co dzień. Są

rozmowy w hałasie, a wśród osób

zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz

prawie niewidoczne lub zminiaturyzowa-

starszych na niedosłuch cierpi aż 74%

brzęczenie, bądź szumienie w uszach?

ne do eleganckich i estetycznych kształ-

badanych. Niedosłuch nie jest już wy-

SŁUCH POD LUPĄ

łącznie domeną seniorów, dotyka ta-

Ludzki układ słuchowy jest bardzo

kże młodzież i małe dzieci. Co czwarty

złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie

polski nastolatek ma kłopoty ze słu-

wystarczy po prostu założyć dowolny

cjenta pomagają słyszeć optymalnie

chem – wynika z danych zebranych

aparat słuchowy, włączyć go i ustawić

w różnych sytuacjach i w każdych wa-

podczas Narodowego Testu Słuchu.

głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać

runkach akustycznych. Ich noszenie po-

Dlaczego słyszymy coraz gorzej?

słuch, należy zacząć od wizyty u specja-

woduje mniejszy wysiłek słuchowy, ła-

Pierwszą przyczyną nabytego nie-

listy. Zbada on słuch, wypyta o styl życia

twiejsze zapamiętywanie oraz lepsze ro-

dosłuchu jest starzenie się społeczeń-

i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-

zumienie mowy nawet w głośnym oto-

stwa, co jest procesem nieuniknio-

sze rozwiązanie. Badanie słuchu jest

czeniu. Pozwalają również zlokalizować

nym. Drugim powodem jest wszech-

bezbolesne, bezinwazyjne i szybkie,

źródło dźwięku, co znacznie podnosi

obecny hałas: godziny spędzone ze

a wiele gabinetów akustyki słuchu wyko-

bezpieczeństwo użytkowników.

słuchawkami

nuje je bezpłatnie. Często skutecznym

w

uszach,

spacery

tów, a ich obsługa jest bardzo prosta.
Aparaty

słuchowe

dopasowane

do możliwości słuchowych i potrzeb pa-

Noszenie ich zapobiega dalszej degra-

po ruchliwych i gwarnych ulicach,

rozwiązaniem

drzwi

dacji słuchu, zwiększa komfort słysze-

harmider podczas koncertów i imprez,

do świata dźwięków, które wydawały się

nia, a tym samym funkcjonowania osób

praca w fabryce przy głośno pracują-

bezpowrotnie utracone, może okazać się

niedosłyszących. Zaczynają czuć się

cych urządzeniach.

aparat słuchowy.

bezpieczniej, wraca ich pewność siebie

Światowa Organizacja Zdrowia sza-

otwierającym

APARAT NIE TAKI STRASZNY

oraz radość życia.

cuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie

W Polsce aparaty słuchowe, bez

Na naszym słuchu polegamy w wielu

jest codziennie narażona na uciążliwe

względu na wiek są refundowane.

istotnych sytuacjach życiowych, dlatego

dźwięki, które powodują stałą degra-

Współczesne aparaty słuchowe to ma-

nie zapominajmy go cenić i dbać o

dację słuchu.

leńkie cuda techniki. Ich czułe mikrofony

niego.
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Przedwojenny, ceramiczny piec

Sekret chleba Piwońskich
 Z 60-letniego potężnego pieca, dumy piekarni Piwońskich, codziennie wychodzą
niezmiennie rumiane, delikatne bochenki chleba, z chrupiąca skórką. Zdrowie
pieczywo powstaje wedle tradycyjnych, staropolskich receptur, wyłącznie
z naturalnych składników i bez sztucznych dodatków.
Ten wyjątkowy piec stał
przed wojną u piekarza zwanego
„Marszałkiem” na ul. Złotej
w Warszawie. Podczas wojny piekarnia została zniszczona, jednak
piec przetrwał.
– Dziadek wykupił jego elementy konstrukcyjne, zdun pomógł
mu go zbudować, ale zanim zaczął
w nim wypiekać chleb, musiał go
codziennie przez pół roku odpalać, aby wysuszyć całą konstrukcję.

Cierpliwość dziada się opłaciła
– odpalił go na dobre w czerwcu 1962 roku, a piec służy do dziś!
– opowiada Małgorzata Piwońska.
Ściany pieca mają prawie metr
grubości, posiada trzy komory wypiekowe. W każdej z nich panuje
inna temperatura – od 200 do 250
stopni C. Najpierw chleb sadza
się do dolnej komory zapiekowej,
by po dwudziestu minutach przerzucić wszystkie bochenki do naj-

wyższej komory – jaskółki, gdzie
spokojnie się dopieką się w niższej temperaturze.
– To trudna i ciężka praca, jednak jej efekty są warte poświęceń.
Dobry piecowy potrafi wsadzić
do jednej komory nawet 300 chlebów foremkowych! Sam piec jest
sercem całej piekarni – dzięki niemu możemy wypiekać wrażliwe
na zmiany temperatury pieczywo
bez dodatku polepszaczy – dodaje.

Piekarnia Piwoński, Łomianki
ul. Warszawska 88
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

Niejadek? Alergik?

Wypróbuj smaczne przedszkole na Młocinach
 Czy wiesz, co dokładnie ląduje na przedszkolnym talerzu Twojego dziecka? Na Młocinach od prawie roku funkcjonuje wyjątkowe
miejsce dla najmłodszych. Nibylandię – obok kreatywnych zajęć przedszkolnych – wyróżnia niezwykle zdrowe podejście do kuchni.
Dietetycy i lekarze przekonują,
że to właściwe odżywianie przedszkolaków w znacznej mierze ma
decydujący wpływ na jego dalszy
rozwój, jest to bowiem -okres
ogromnych zmian w ciele i umyśle
malucha. Dzieciom potrzebne są
odpowiednio zbilansowane i urozmaicone posiłki, oparte na produktach naturalnych, wysokiej jakości i jak najmniej przetworzone.
Tymczasem na przedszkolnych
stołach w wielu placówkach wciąż
widzimy parówki, kiepskiej jakości pieczywo i wędliny oraz przekąski zawierające mnóstwo cukru.
– Jedynym z zadań przedszkola
jest zapewnienie dzieciom odpowiednich posiłków dostarczających
niezbędnych składników odżywczych, ale także wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych.
One są na całe życie! – mówi Monika Kurek, właścicielka Nibylandii.
– Nasza placówka to przedszkole
ze zdrową kuchnią. Nie stosujemy
konserwantów, kostek rosołowych
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i gotowych sosów. Wszystkie posiłki przygotowywane są codziennie
na miejscu, w przedszkolnej kuchni, zgodnie z ustalonym jadłospisem, który zapewnia maluchom
wszystkie wartości odżywcze.
Indywidualne podejście do dziecka, konieczne w nowoczesnym

przedszkolu, widoczne jest tu także
w diecie. W Nibylandii opiekę znajdą wrażliwi alergicy, a także maluchy ze konkretnymi zaleceniami
od lekarza. – Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do analizy posiłków dla poszczególnych wskazań żywieniowych. Respektujemy diety

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

dzieci i życzenia rodziców dotyczące
jadłospisu. Wiemy, jak ważna jest to
kwestia – mówi Monika Kurek.
Właściciele Nibylnadii podkreślają, że opieka przedszkolna to
coś więcej niż leżakowanie – to
odkrywanie potencjału najmłodszych, rozwijanie ich kreatywno-

ści, dbanie o ciągły rozwój, a także ich zdrowie. Do placówki można zajrzeć w każdej chwili i skorzystać z bezpłatnej adaptacji.

Nibylandia, Niepubliczny Punkt
Przedszkolny Nibylandia
ul. Trylogii 20, Warszawa Młociny,
tel. 888 111 380

Zamykajmy drzwi na klucz

Podejrzana grupa na Młocinach
 Na początku kwietnia Młociny obiegła informacja o przestępczej grupie robiącej
rozeznanie przed planowanymi włamaniami.

Według tych doniesień, o różnych porach dnia i nocy tajemniczy mężczyźni mieli jeździć pozbawionym tablic samochodem,
zbliżać się do posesji, a nawet
wchodzić na ich teren. Zgodnie
z relacjami zamieszczonymi w Internecie do zdarzeń takich dochodziło między innymi w okolicach ulic Michaliny, Anny Jagiellonki, Gonzagi, Wazów i Farysa.
Skontaktowaliśmy się z bielańskimi policjantami, by sprawdzić, czy
tego typu sygnały ostatecznie
i do nich dotarły.

Patrole po cywilnemu
– Sprawa jest nam znana, niestety głównie z informacji za-

mieszczanych na portalach społecznościowych – mówi komisarz
Elwira Kozłowska. Jak podkreśla,

To jest teren
z przewagą zabudowy
jednorodzinnej.
Zamykajmy drzwi
na klucz, nawet jeśli
nasza nieobecność
będzie krótka – radzi
policjantka.

cjalnych powiadomień. Do wyjątków należało zgłoszenie z ulicy
Gonzagi. Tu jednak przyczyną nie
były informacje o podejrzanych
osobnikach kręcących się po osiedlu, tylko już potwierdzony fakt
włamania. Trudno w tym momen-

cie ustalić, czy to zdarzenie miało
związek z tajemniczą grupą.
Przedstawicielka bielańskiej policji apeluje do mieszkańców, by
w tego typu sytuacjach nie ograniczali się do opisywania swych
obaw w Internecie. Jeśli czują się
zagrożeni, czy byli świadkami czegoś niepokojącego, natychmiast
powinni informować odpowiednie służby.
– Jeżeli rzeczywiście ktoś ma
podejrzenia, to prosimy, by zadzwonił na numer 112 lub skontaktował się z dzielnicowym – tłumaczy. W tym kontekście warto
być może rozważyć ściągnięcie
na komórkę aplikacji „Moja komenda”. Umożliwia ona wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Niezależnie od formy powiadomienia patrol na pewno się pojawi i sprawdzi, czy jakaś grupa
nie robi rozpoznania. By nie spłoszyć przestępców, w takich sytuacjach wysyłani są najczęściej

funkcjonariusze po cywilnemu.
Poza apelem o większą aktywność
w kontaktach z policją komisarz
Kozłowska zwraca uwagę na coś
jeszcze.
– To jest teren z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Robi się
coraz cieplej i mieszkańcy częściej opuszczają domy, choćby
po to, by spędzić czas w ogrodzie.
Zamykajmy drzwi na klucz, nawet
jeśli nasza nieobecność będzie
krótka – radzi policjantka.

Ile było włamań?
Stan podwyższonej czujności
wśród lokalnej społeczności to
jedno. Drugie to policyjne statystyki. Te, na szczęście nie do końca współgrają z nastrojami mieszkańców. Od początku roku
na tym terenie doszło do trzech
włamań. Tylko jedno miało miejsce w okresie wzmożonych dyskusji o podejrzanych przybyszach.
Policja gotowa jest jednak na różne scenariusze. Jeśli grupa faktycznie istnieje, to z fazy rozpoznania może wkrótce przejść
do bardziej konkretnych działań.
– Z całą pewnością dzielnicowy
będzie się częściej pojawiał. Wyślemy też więcej patroli – obiecuje bielańska policjantka.
(AS)

policjanci śledzili je dość uważnie, a problemu nie bagatelizują.
Mimo tak żywej dyskusji w Internecie praktycznie brak było ofi-

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

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

godziny, ale zależy to od stanu cho-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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źródło: ZTM

Pobili człowieka, bo
nie przytrzymał drzwi
 Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn po 30-stce,
którym nie spodobało się zachowanie wchodzącego
do bloku przy Marymonckiej mężczyzny.

Ustępować czy nie?
 Stary zwyczaj mówi, że na widok siwizny młodszy pasażer powinien zwolnić miejsce
siedzące. Ale obyczaje się zmieniają.
– Przestałem ustępować miejsca, jak usłyszałem od starszego
pana, że go obraziłem, bo on wcale nie jest stary – pisze nasz czytelnik. – Parę dni później siedziałem
w tramwaju przeglądając na telefonie Internet, kiedy poczułem, że
ktoś opiera się tyłkiem o moją rękę! Kulturalnie poprosiłem panią
w wieku 50–60 lat, żeby przestała.
Zaraz potem usłyszałem jej głośną
dyskusję z koleżanką, że „młodzież” (mam 35 lat) jest niewychowana. Ręce opadają! Moja
propozycja jest taka: ustępujmy
miejsca na prośbę. Widziałem kie-

dyś, jak kobieta poprosiła o ustąpienie miejsca mówiąc po prostu,
że źle się czuje, i dwóch panów
od razu wstało. Może to lepsze
od opierania się o czyjąś rękę?
Ustępować czy nie ustępować?
Prosić czy czekać? Temat pozostawiamy do dyskusji, zaś sami
sprawdzamy…

…co mówi regulamin ZTM?
W pociągach, tramwajach i autobusach znajdują się specjalnie
oznakowane miejsca siedzące dla
osób z dzieckiem na ręku, kobiet
w
ciąży,
niepełnosprawnych

i „osób starszych”, a więc – zgodnie z prawem – wszystkich, którzy
ukończyli 60. rok życia. Tacy pasażerowie mają „pierwszeństwo
w zajmowaniu wydzielonych
miejsc”.
Jeśli interpretować przepis dosłownie, wszyscy młodsi i bardziej
sprawni powinni po wejściu
do pojazdu poczekać, aż uprzywilejowani pasażerowie usiądą i dopiero wtedy zajmować pozostałe
miejsca. W przepisach porządkowych nie ma mowy o ustępowaniu
miejsc siedzących.

Na początku marca około 2:00
w nocy 35-letni Marcin W.
i 31-letni Michał O. mieli dać
„lekcję kultury” przypadkowemu
przechodniowi, który… nie przytrzymał dla nich drzwi do klatki
schodowej. Mężczyzna został dotkliwie pobity, co zarejestrowała
kamera monitoringu.

Dzięki nagraniu kryminalni
z Bielan na początku kwietnia zatrzymali Michała O., zaś kilka tygodni później – także jego kolegę.
Pierwszy z nich trafił na miesiąc
do aresztu, wobec drugiego zastosowano policyjny dozór. Obu grożą trzy lata więzienia.
(red)

(dg)

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

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

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

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

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

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t os o w a n i e w l a tach 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

źródło: KSP

Misja „rozwesel Warszawę” trwa

Nie jestem robotem
 Praca kierowcy polega na bezpiecznym wożeniu pasażerów z punktu A do punktu B. Poza tym w sumie nic. A ja
mam inną osobowość, temperament, charakter. Nie umiem tak – opowiada Robert Chilmończyk.
przytłoczonych problemami dnia
codziennego. Chciał zmienić ich
nastawienie, a jednocześnie
do swojej pracy dorzucić nutkę
czegoś lekko szalonego. I tak, ja-

W nowej
firmie, póki co
problemów
Chilmończykowi nie
robią. Widać uznali,
że taka jego uroda,
a skoro pasażerom
nie przeszkadza,
to niby czemu
miałoby przeszkadzać im.
– Jeszcze nie byłem
na dywaniku.
Oby tak zostało –
śmieje się.
Robert Chilmończyk
Zanim został kierowcą autobusu, Robert Chilmończyk długie
lata pracował jako kelner. Obsługiwał gości, między innymi w El
Popo przy Senatorskiej, na Starówce – u Dekerta i Magdy Gessler, w Hotelu Sobieski. Zdarzyło
się, że dorabiał i w Pizza Hut.
Pracował także poza krajem. Dwa
sezony – każdy po pół roku – spędził w Grecji, w ośrodku wypoczynkowym dla naturystów.
– Niemal bez wyjątku gośćmi
byli Niemcy. Średnia wieku koło
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sześćdziesiątki. Po ośrodku chodzili nago, ale na posiłki przychodzili ubrani – wspomina. Ten czas
uważa ogólnie za udany. Gdy już
skończył z kelnerowaniem, jednym z pomysłów na życie miało
być prowadzenie szkolnego sklepiku i cateringu. Pomagała mu
ówczesna żona. Przez jakiś czas to
działało. Aż przyszedł gorszy rok.
– Ktoś inny wygrał kolejny
przetarg, a my poszliśmy na bruk
– tłumaczy. Nie było lekko, ale
wkrótce żona usłyszała, że szuka-

ją kierowców autobusów w Warszawie. Po zrobieniu specjalistycznego prawa jazdy zapewniali pracę. Chilmończyk uznał, że to dobry pomysł. Zgłosił się, zrobił
kurs i podpisał umowę. Kolejne
lata mijały mu w nowej firmie,
za kierownicą autobusu. Polubił
to, a nawet, jak twierdzi – pokochał. Jednak chciał czegoś więcej.

Rozśmieszam – z różnym
skutkiem
– Praca kierowcy polega
na bezpiecznym wożeniu pasażerów z punktu A do punktu B. Poza tym w sumie nic. A ja mam inną osobowość, temperament,
charakter. Nie umiem tak – opowiada. Przeszkadzało mu, że właściwie to jest robotem, przedłużeniem mechanizmu otwierającego
i zamykającego drzwi. Jednocześnie codziennie patrzył na swoich
pasażerów – rzadko uśmiechniętych, niezbyt zrelaksowanych,

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

ko prawdopodobnie pierwszy kierowca warszawskiego autobusu
zaczął używać pokładowego mikrofonu w celu nawiązania dialogu z pasażerami.
– Witałem ich, żegnałem, komentowałem różne sytuacje, zabawiałem, rozśmieszałem. Z różnym skutkiem, zresztą. Ale przecież nie jestem zawodowym komikiem – tłumaczy.
O jego działalności wkrótce
usłyszało pół Warszawy, w tym
– rzecz jasna – przełożeni.
Oprócz pochwał i ciepłych słów
na ich biurka trafiły skargi ze
strony pasażerów. Podobno nie
było ich wiele, jednak wystarczyły,
by „wesołemu kierowcy” przestało być do śmiechu. Po czterech latach pracy dla firmy usłyszał, że
ich drogi muszą się rozejść. Znów
wylądował na bezrobociu. Ale
na krótko. Szczęścia spróbował
w innej firmie – też podwykonawcy realizującego kursy dla komu-

nikacji miejskiej. Zorientowali się
z kim rozmawiają. Usłyszał, że
do pracy przyjmą, ale pod warunkiem, że „się uspokoi”. Nie uspokoił się i po trzech miesiącach
okresu próbnego znów był bez zajęcia. Niezbyt długo, zresztą.
Przyjęła go bowiem kolejna firma
przewozowa. Pracuje tam już rok.
Ostatnio pan Robert najczęściej
obsługuje startującą z Placu Hallera linię 212, ale też kursujący
na Radość 161. W maju można
go też spotkać w 741, 209, 208,
305, 203 i 164. Najczęściej jeździ
małymi autobusami, co mu jakoś
specjalnie nie przeszkadza. Wręcz
twierdzi, że to lepiej.

Misja trwa
– Są bardziej kameralne niż
„przeguby”. Widać ludzi i ich reakcje – wyjaśnia. Nadal bowiem, niezrażony stara się wchodzić w interakcje z pasażerami. Zabawiać ich,
pocieszać, skłaniać do zacieśniana
relacji z innymi uczestnikami podróży. Jak twierdzi „czuje ludzi”.
Potrafi ocenić co i komu może powiedzieć. Pewnych tematów w ogóle nie porusza, na przykład polityki. Reakcje są różne. Z reguły
przyjazne, ale często pojawia się
też zaskoczenie. Zwłaszcza w przypadku tych, którzy wcześniej pojęcia nie mieli, że taki gość kursuje
po mieście. Wielu jednak zdążyło
już przywyknąć. Znają „wesołego
kierowcę” nie od dziś. Misja „Rozweselanie” zatem trwa.
W nowej firmie, póki co problemów Chilmończykowi nie robią. Widać uznali, że taka jego
uroda, a skoro pasażerom nie
przeszkadza, to niby czemu miałoby przeszkadzać im.
– Jeszcze nie byłem na dywaniku. Oby tak zostało – śmieje
się. I zaraz dodaje: Wiem, że trochę ryzykuję, ale uważam, że to
co robię, ma sens. Staram się pokazać ludziom, że jest jeszcze jakaś normalność. Zamiast zamykać się w swojej skorupie, można
– a nawet trzeba – otworzyć się
na innych. Uśmiechnąć, zażartować, zagadać. Myślę, że wszyscy
na tym zyskują.
(AS)

źródło zdjęć: YouTube

Samochód na chodniku, pieszy na masce

 „Jezdnik (dawniej: chodnik) – jeden z najważniejszych elementów naszych miast.
Dzięki niemu zyskujemy dostęp do miejsc na trawniku”.

ty” na maskę, przewieziony na niej
kilka metrów i zrzucony na chodnik. Na miejsce przyjechało pogotowie i policja, która zatrzymała 37-letniego kierowcę Mariusza

Kilka

Święto „bielańskiej starówki”
 Najpiękniejsza ulica dzielnicy kończy 90 lat. Jakie
atrakcje czekają nas z tej okazji?
Płatnicza, nazywana oryginalnie Chełmżyńską, powstała dokładnie 90 lat temu. Jej budowę,
połączoną z budową osiedla Zdobycz Robotnicza, można uznać
za symboliczny początek Bielan,
jakie znamy dzisiaj. Z tej okazji
w niedzielę 21 maja odbędzie się
Święto Starych Bielan.
Mieszkańcy Płatniczej przygotują
w swoich ogródkach specjalne wystawy i wyprzedaże garażowe.
Na dzieci czekać będą warsztaty taneczne, animacje i zabawy.
Na wszystkich – gra miejska,
do której włączyć będzie można się
przez cały czas trwania, strefa z rękodziełem, mała gastronomia
i koncerty. Zagrają: duet Stryjenka
i Wuj, czyli Karolina Matuszkiewicz

(skrzypce, wokal) i Patryk Walczak
(akordeon) oraz zespół Kapsel.
Gdy zrobi się ciemno, zaprezentowany zostanie pokaz starych
zdjęć, któremu towarzyszyć będzie opowieść varsavianisty Jarosława Zielińskiego, autora m.in.
przewodnika
historycznego
po Bielanach. Na koniec obejrzymy film z archiwum Filmoteki
Narodowej, opowiadający o początkach Płatniczej.
Organizatorami święta są
Urząd Dzielnicy Bielany i mieszkańcy Starych Bielan, zaś partnerami – lokalni przedsiębiorcy:
Dzika Historia, Cafe de la Poste,
Roślina, Stacja Bielany, Karuzel
Bielański, Jadłostacja i U Kuby.
(red)
źródło: FB Dzielnica Bielany

dni temu mężczyzna
idący chodnikiem
na Duracza usłyszał zza
placów dźwięk klaksonu.
Pieszy uznał, że nie
przepuści jadącego
chodnikiem auta, więc
kierowca… przyspieszył.

Złośliwa definicja wymyślona
przez użytkowników forum skyscrapercity.com mówi bardzo dużo o warszawskiej rzeczywistości,
w której wielu kierowców nie ma
żadnych oporów przed korzystaniem z przestrzeni przeznaczonej
dla pieszych. Nie odstrasza ani
mandat w wysokości 250 zł, ani
świadomość, że konstrukcja chodnika nie jest przystosowana

do ciężaru samochodu i po kilku
takich przejeżdżkach będzie wymagać naprawy. Czasem nie przeszkadza nawet obecność pieszego.
Kilka dni temu mężczyzna idący
chodnikiem na Duracza usłyszał
zza placów dźwięk klaksonu. Pieszy uznał, że nie przepuści jadącego chodnikiem auta, więc kierowca… przyspieszył. Według relacji
świadków mężczyzna został „wzię-

W. Usłyszał on zarzut narażenia
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Grożą mu trzy lata więzienia.
Tak groźne zachowania to
na szczęście margines, ale nie da
się ukryć, że mamy w Warszawie
problem z samochodami jeżdżącymi po chodnikach. Gdzie największy? Czekamy na opinie.
(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Płatnicza powstała dokładnie 90 lat temu
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źródło: Trzeci Oddech Kaczuchy

Czekoladowy Słoń na Bielanach

Dwie godziny dla rodziny
 Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na ostatnie w tym sezonie
spotkanie z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”.
14 maja dla dzieci i ich opiekunów wystąpi Teatrzyk Czekolado-

wy Słoń, którego aktorzy grają
również w warszawskim Teatrze
źródło: Teatrzyk Czekoladowy Słoń

„Zakochani w gęsi”

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI MOTORYZACYJNE

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

Holowanie 513-606-666

GIEŁDA SĄSIADÓW – TANIO KUPIĘ
·Kupię CEraGEM v3. 530-374-360
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
Wynajmę od czerwca lokal użytkowy
80 m2, ul.Barcicka, czynsz do
uzgodnienia. Tel. 502-608-178
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
·Transport, przeprowadzki tel: 500-666-528

Studio. Spektakl nosi tytuł „Zakochani w gęsi” i opowiada o miłości wilka, lisa i sępa do niewinnej gąski. Kto zdobędzie ptasie
serce? O tym rozstrzygnie mądra
i pomysłowa sowa. Historia jest
ozdobiona muzyką i piosenkami.
Oczywiście kończy się szczęśliwie
– ale jak? Tego dzieci, te małe
i duże, dowiedzą się oglądając
bajkę.
Po przedstawieniu animatorzy
zaproszą gości do udziału w zajęciach plastycznych.
Bilety: 10 zł.
„Dwie Godziny dla Rodziny”, 14.05, godz. 12.30.
Bielański Ośrodek Kultury,
Goldoniego 1.
(red)

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS. tel.
691-036-471 www.ms-ksiegowosc.pl

·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776
DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby do obsługi taśmy
zmywakowej. Praca na Targówku. Wymagana
książka sanepid. tel. 883-347-437
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315

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

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261

·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72

·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058

Marek Majewski i Trzeci Oddech Kaczuchy
 Piosenki kabaretowe, parodie znanych i lubianych
utworów, także liryczne ballady. Ten satyryczny
misz-masz, od czasu do czasu przetykany nutką
melancholii, niejednego rozbawi do łez.
Ona i on, czyli Maja Piwońska
i Andrzej Janeczko przedstawią
codzienne sprawy i bieżące wydarzenia nurtujące społeczeństwo
na swój mistrzowski sposób, z humorem i liryzmem.

Zatrudnię pracownika na sortowni
czystej makulatury. Miejsce pracy
Konotopa, ul. Fiołkowa 34. Proszę
o kontakt 669-114- 442
·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 509-20-40-60
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(red)

·AAA AUTO-SKUP Kupimy Każde Auto
Całe i Rozbite 501-690-905
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię części do motocykla sokół, cws,
podkowa, moj, sm500, lech, junak i innych
505-529-328
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

ANTYKI
·Antyki meble obrazy grafiki srebra platery brązy
książki pocztówki szable bagnety odznaki
odznaczenia orzełki 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

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744
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Bilety: 25 zł, przedsprzedaż
od 22.05.
Koncert „Marek Majewski
i Trzeci Oddech Kaczuchy” 31.05,
godz. 19.00.

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

Park Olszyna czeka w kolejce
 Park z przepięknym olchowym zagajnikiem, pozbawiony toalety, z ławkami bez oparć i alejkami z popękanego asfaltu? To musi się zmienić.

„Odrobina cywilizacji, żeby
w jednym z największych bielańskich parków nie trzeba było robić kupy w krzakach” – napisał
mieszkaniec, który – w ramach
budżetu partycypacyjnego – starał
się o ustawienie w parku Olszyna
automatycznej toalety. Projekt
nie został dopuszczony do głosowania jako niezgodny z regulaminem, niewykonalny w ciągu jednego roku. Osoby odwiedzające
park nadal „korzystają” więc

z krzaków, czekając na remont
parku. A jest co remontować. Asfalt na niektórych alejkach jest
tak popękany, że z trudem można
ominąć dziury prowadząc wózek,
a część ławek w dziwnych okolicznościach straciła oparcia.

Metoda małych kroków
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcom udaje się krok
po kroku naprawiać park i czynić
go bardziej atrakcyjnym. Budki lę-

gowe dla jerzyków, chodnik zamiast ścieżki czy doświetlenie
ścianki wspinaczkowej to jednak
drobiazgi. Olszyna potrzebuje poważnego remontu, który powinno
poprzedzić uchwalenie planu zagospodarowania. Ten utknął jednak u urzędników naczelnej architekt miasta Marleny Happach.
– Prace nad planem miejscowym się przedłużają, choć tak naprawdę potrzeba tylko oznakowania całego terenu jako przezna-
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czonego na zieleń parkową – mówi wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Chcielibyśmy, by Rada
Warszawy przyznała nam pieniądze na remont zaraz po tym, jak
skończymy prace w parkach Herberta i Perzyńskiego. Ze względu
na rozmiary Olszyny będzie to
znacznie droższa inwestycja.

„Czterdziestka” na karku

Huty Warszawa i Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na skraju olchowego lasu, rosnącego
w dawnej dolinie rzeki Rudawki.
Najcenniejszy jest „leśny” teren
w pobliżu trasy S8 i Broniewskiego, który zachował półdziki charakter i jest lęgowiskiem m.in. jeży i nietoperzy. Gnieździ się tam
także kilkanaście gatunków ptaków.

Park Olszyna powstał w latach 70. z pomocą pracowników

(dg)
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Kleszcze w Warszawie mają się świetnie
 Niemal co czwarty stołeczny kleszcz zarażony jest boreliozą. Jednak lista groźnych chorób jest dłuższa.
źródło: Richard Bartz, Munich Makro Freak-commons.wikimedia.org

Wiosna, wiosna, wiosna! Niewątpliwie miło jest wyskoczyć
z blokowiska w plener. I wszystko
byłoby fajnie, gdyby nie świadomość, że ten wyczekiwany kontakt z naturą oprócz niewątpliwych dobrodziejstw niesie też
pewne ryzyko. Sprawcą naszych
problemów mogą stać się kleszcze. Te niepozorne pajęczaki
odżywiają się krwią, a człowiek
jest jednym z ich żywicieli. Część
zarażona jest patogenami. Przenoszone na przedstawicieli naszego gatunku powodują szereg chorób. Niektóre z nich mogą mieć
ciężki przebieg, a w skrajnych
przypadkach kończyć się śmiercią. Do najczęściej występujących
należy borelioza, a do najbardziej
znanych kleszczowe zapalenie
mózgu. Myliłby się ten, kto sądzi,
że duże miasto jakim jest Warsza-
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wa wolne jest od zagrożeń, które
kojarzą się raczej z dzikimi ostępami. Kleszcze i tutaj zdobyły
sporo przyczółków i nic nie wskazuje, by myślały o wyprowadzce.
– Jest w Warszawie kilka miejsc
szczególnie zagrożonych. Do nich
należą: Las Bielański, Las Kabacki, niezagospodarowane tereny
ogrodu zoologicznego, Park Leśny
Bemowo, Park w Kawęczynie. Także – Łazienki Królewskie – wylicza dr Marta Supergan-Marwicz,
biolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kleszcze,
wbrew obiegowej opinii nie spadają na swe ofiary z górnych części
drzew. Czają się w najniższych piętrach roślinności – w krzakach czy
trawach. Pajęczaki te są ślepe.
Można tu więc obalić jeden z szerzących się mitów, że odstrasza je
bądź przyciąga jakikolwiek kolor.

Zamiast wzroku wykorzystują
do namierzenia swej ofiary specjalny organ – „narząd Hallera”.
Umiejscowiony na przedniej parze
odnóży działa niczym radar.
– Kleszcze wystawiają „łapki”
i czekają na ciepło, na zapach potu, na drgania gruntu – tłumaczy
biolog. Co może się stać, gdy już
nas skuteczne namierzą i wpiją
w skórę? Być może nic. Najemy
się trochę strachu i tyle. Jeśli jednak będziemy mieli pecha, trafimy na osobnika zarażonego
i w porę go skutecznie nie usuniemy – kłopoty gotowe. Borelioza
może być jednym z nich. To najczęściej występująca w Polsce
i bardzo niebezpieczna choroba
odkleszczowa. Jednym z sygnałów, że zachorowaliśmy jest pojawienie się tzw. „rumienia wędrującego”, czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem czasu
promieniście się rozchodzi. Jednak ten charakterystyczny objaw
występuje tylko u 40–60 procent
zarażonych osób. Jeżeli nie ma
rumienia, to innym ostrzegawczym sygnałem może być gorączka, stan grypopodobny, łamanie
w kościach czy na przykład poczucie ospałości. Zarażone dzieci
mogą wykazywać niechęć do zabawy i całymi dniami spać. Z ba-
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dań prowadzonych przez dr Martę Supergan-Marwicz na terenie
Warszawy, wynika, że zarażony
boreliozą jest niemal co czwarty
kleszcz. Dużo mniej prawdopodobne jest zainfekowanie innymi
chorobami. Wśród nich trzeba
wymienić babeszjozę, która zasadniczo groźna, a nawet śmiertelna jest dla psów, ale niebezpieczna bywa też dla ludzi. Głównie jednak dla tych z obniżoną
odpornością. Kolejna choroba to
anaplazmoza. I wreszcie kleszczowe zapalenie mózgu. To ostatnie
charakteryzuje się śmiertelnością
na poziomie 1%. Jednak w Warszawie w praktyce choroby tej nie
notowano. Dodać wypada, że
kleszczowe zapalenie mózgu jest
jedną z nielicznych chorób odkleszczowych, na które istnieją
szczepionki. Nie można tego niestety powiedzieć o dużo bardziej
rozpowszechnionej boreliozie.
Mimo prowadzonych od lat prac
badawczych, brak informacji
o skutecznej szczepionce.

Jak się zabezpieczyć?
Jak można zminimalizować ryzyko zaatakowania przez kleszcze? Środki zaradcze mogą przybrać różną formę. Na pewno wyruszając w miejsca zagrożone warto spryskać się repelentem. Tu ważna uwaga: najbardziej skuteczne
są te z dużą zawartością związku
DEET. Repelenty zawierające go
w stężeniu kilkunastu – kilkudziesięciu procent będą skuteczne nawet przez kilka godzin. Jednocześnie warto pamiętać, że to toksyczna, drażniąca substancja
– nieobojętna i dla nas. Po powrocie ze spaceru jak najszybciej powinniśmy ją zmyć. Zła wiadomość
jest taka, że nie powinno się jej
stosować u dzieci. Radykalniejszą
formą obrony, stosowaną niekiedy
przez leśników, jest nasączanie
ubrań permetryną. Środek ten nie
odstrasza kleszczy, tylko je zabija.

Jednak jedną z kluczowych kwestii jest dobór odpowiedniej
odzieży. Na pewno warto założyć
długie spodnie, wysokie buty,
dbać by w miarę możliwości żaden
skrawek odsłoniętego ciała nie
stanowił zaproszenia dla miniaturowego intruza. Po powrocie z wędrówki zalecany jest szczegółowy
przegląd ciała i kąpiel pod silnym
strumieniem wody. Ze względu
na fakt, że formy niedojrzałe
w praktyce są nie do wykrycia, do-

Borelioza
to najczęściej
występująca w Polsce
i bardzo
niebezpieczna choroba
odkleszczowa. Jednym
z sygnałów, że
zachorowaliśmy jest
pojawienie się tzw.
„rumienia wędrującego”,
czyli czerwonawego
okręgu, który z biegiem
czasu promieniście się
rozchodzi. Jednak ten
charakterystyczny objaw
występuje tylko u 40–60
procent zarażonych osób.
datkowym zabezpieczeniem może
być szorowanie ciała szczotką
z twardym włosiem. Co zrobić, jeśli znajdziemy wbitego kleszcza?
Niewątpliwie przyda się pęseta.
Należy uchwycić nią pajęczaka jak
najbliżej skóry i wyciągnąć płynnym i stanowczym ruchem. Upewniajmy się, że w skórze nie została
żadna część kleszcza a rankę starannie zdezynfekujmy. Obserwujmy też, czy nie pojawiają się objawy sugerujące chorobę.
– Kleszcze najaktywniejsze są
wiosną i jesienią, a w ciągu doby
rano i pod wieczór. Ale to nie
oznacza, że w pozostałym czasie
jesteśmy w pełni bezpieczni. Uważać trzeba stale – ostrzega biolog.
(AS)

