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Jeden czy może dwa?

Psi raj na Bielanach
 Według wielu mieszkańców, na Bielanach brakuje terenów, gdzie psy mogłyby
bezpiecznie się wybiegać. Jest to niezbędne dla większości tych zwierząt, trzymanych
przecież na co dzień w mieszkaniach.
Na osiedlu
Piaski
brakuje
terenu,
gdzie psy
mogłyby
bezpiecznie
się
wybiegać
i zużyć
energię.

Zwiększa się w Warszawie liczba profesjonalnych miejsc, gdzie
właściciele psów mogą wyprowadzać swe zwierzaki, by mogły się
wyszaleć. Są wśród nich wybiegi
z niezbyt rozbudowaną infrastrukturą, często sprowadzającą
się do ogrodzenia, kosza i ławek.
Są też i typowe psie place zabaw
z szeregiem urządzeń, jak równoważnie, tuby, pocięte pnie drzew
czy kładki. Wśród tej drugiej grupy warto wymienić choćby Wilanów Dog Park, obiekt przy Ogrodzie Krasińskich czy Psi Park
na Pradze. Kolejne takie miejsce
może powstać w pobliżu pętli

tramwajowej Piaski. Na głosy
mieszkańców czeka bowiem zgłoszony przez Ewelinę Dworakowską projekt „Aman – plac zabaw
dla psów”. Jeśli pomysł zdobędzie
uznanie, na jego realizację wydane zostanie blisko 90 tysięcy złotych z budżetu partycypacyjnego.

Bez smyczy i bez uwag
mieszkańców
Autorka projektu zwraca uwagę, że na osiedlu Piaski brakuje
terenu, gdzie psy mogłyby bezpiecznie się wybiegać i zużyć
energię. Brakuje także miejsca,
gdzie czworonogi mogłyby biegać

bez smyczy, nie przeszkadzając
pozostałym mieszkańcom osiedla
i nie stanowiąc dla nich zagrożenia, co jest problemem dla właścicieli niektórych psów.
– Teren przy pętli jest obecnie
chętnie wykorzystywany jako
miejsce spacerów z psami, gdyż
jest oddalony od bloków mieszkalnych. Jednak bliskość ulicy
oraz chodników, którymi poruszają się ludzie, powoduje, że bez
ogrodzenia miejsce to nie jest
bezpieczne – tłumaczy Ewelina
Dworakowska.
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.

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

O włos od tragedii
 Rowerzystę należy wyprzedzać w odległości co najmniej jednego metra.
Szczególnie powinni o tym pamiętać kierowcy największych pojazdów,
stanowiących śmiertelne zagrożenie. Jak jest w praktyce?
– Kontynuując jazdę z wiaduktu nad trasą AK przy przystanku
„Żeromskiego” omijałem stojący
autobus Komunikacji Miejskiej
Łomianki – pisze nasz czytelnik.
– Było to około godz. 19:30, gdy
szeroka droga była prawie pusta.
Kierowca krzyknął do mnie przez
okno „Zjeżdżaj na drogę rowerową!”. Przeczuwając, że na tym
może się nie skończyć, włączyłem
kamerę.

Psi raj na Bielanach

„Poczułem podmuch
powietrza”
Następnie kiedy zbliżałem się
do Zabłocińskiej autobus wyprzedził mnie tak blisko, że poczułem
podmuch powietrza. Chyba nie
trzeba przypominać, w jakiej odległości wyprzedzanie rowerzysty
nakazuje prawo. Chyba nie trzeba
tłumaczyć, czym grozi takie zachowanie niechronionemu niczym rowerzyście. Zaznaczam, że
na drodze był w tym czasie minimalny ruch i kierowca nie miał
żadnych problemów z zachowaniem prawidłowego dystansu,
a nawet zjechaniem na lewy pas.
Opisany wyżej manewr kierowca wykonał świadomie i z premedytacją
(wcześniej
krzyczał
na mnie), co być może kwalifikuje
się jako zamiar celowego spowodowania wypadku i/lub usiłowania zabójstwa. Czy człowiek zachowujący się w taki sposób powi-

dokończenie ze strony 1

nien nadal kierować samochodem
i przewozić ludzi?

„Przepraszam rowerzystę”
– Nie potrzeba głębokich analiz, aby określić zaistniałą sytuację
jako niedopuszczalną – napisał
Bogdan Marcińczyk, prezes
KMŁ. – Kierowca został pouczony o zagrożeniu, jakie jego zachowanie spowodowało w ruchu
ulicznym, o niebezpieczeństwie
grożącym wyprzedzanemu rowerzyście. Ze swojej strony chciałbym Pana Rowerzystę serdecznie
przeprosić w imieniu KMŁ i życzyć jemu i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby podobne sytuacje się nie powtórzyły.
Nagranie wzbudziło sporo
emocji wśród internautów, spośród których część oskarżyła ro-

werzystę o łamanie prawa. Zgodnie z prawem „kierujący rowerem
jest obowiązany korzystać z drogi
dla rowerów lub pasa ruchu dla
rowerów, jeśli są one wyznaczone
dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić”.

Jechał zgodnie z przepisami
Autor nagrania jechał jezdnią
Słowackiego, wiaduktem nad trasą S8 i dalej Marymoncką, nie
mając po swojej stronie ani drogi
rowerowej, ani znaku nakazującego zmianę trasy. Pomiędzy al.
Słowiańską a Zabłocińską nie ma
drogi rowerów. Jest tam asfaltowy
chodnik z dopuszczonym ruchem
jednośladów (tzw. ciąg pieszo-rowerowy), na który rowerzysta może, ale nie musi zjechać.
(dg)
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Teren ma być ogrodzony i oddzielony podwójnymi bramkami,
tworzącymi tzw. śluzę bezpieczeństwa. Wyposażenie placu to między innymi równoważnia i kilka
urządzeń
przeszkodowych.
Oprócz tego przewidziano wiaty
z ławkami, dwie solarne latarnie
parkowe oraz kilka koszy
na śmieci z dyspenserami na torebki. Wybieg byłby ogólnodostępny i czynny całą dobę.

Drugi plac zabaw w dzielnicy
Istniejący w parku Herberta
wybieg dla czworonogów zostanie
przeniesiony. Obiekt jest już
zniszczony, w dodatku jego lokalizacja wywołała falę protestów ze
strony części okolicznych mieszkańców skarżących się na hałas.
Wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk poinformował nas, że jesie-

nią powinien zostać oddany
do użytku nowy obiekt, tym razem wzbogacony o profesjonalną
„psią” infrastrukturę.
– Zostanie zlokalizowany w innej części parku – od strony ulicy

Istniejący
w parku Herberta wybieg
dla czworonogów
zostanie przeniesiony.
Obiekt jest już zniszczony,
w dodatku jego
lokalizacja wywołała falę
protestów ze strony części
okolicznych
mieszkańców skarżących
się na hałas.
Duracza i kompletnie przebudowany – tłumaczy samorządowiec.
Tym razem dystans od mieszkań
będzie na tyle duży, że skarg być
nie powinno.
(AS)

Bielany bogatsze o 14 milionów
 Na ostatniej sesji rady miasta podjęto uchwałę o zwiększeniu tegorocznego budżetu Bielan o ponad 2 mln zł. Przyjęto plany dotyczące
zwiększenia wydatków na inwestycje prowadzone w tym roku oraz ich kontynuacje w latach 2018–2019, co oznacza w sumie ponad 14 mln zł.
Wołczacki. – Całkowity koszt tego
przedsięwzięcia to aż 5 mln zł.
Ponadto dzięki dodatkowemu bu-

Powody do

Na remont parku Herberta wydamy prawie 4 mln zł
– Bielany to dynamicznie rozwijająca się dzielnica, ale także
znana z troski o tereny zielone,
dlatego jednym z naszych celów
było zwiększenie nakładów finansowych na modernizację właśnie
takich miejsc. Metamorfozę
przejdzie park Herberta, na który
przeznaczymy w 2017 r. dodatkowe 500 tys. zł, a całkowity koszt
tej inwestycji to aż 3,8 mln zł.
Zmiany też nastąpią w parku

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

przy ul. Perzyńskiego. Na ten cel
w tym roku wydamy 120 tys. zł,
a łącznie 1,2 mln. Zdecydowaliśmy się również na rozpoczęcie
realizacji projektu skweru Integrator w pobliżu stacji metra Stare Bielany. Przygotowania do inwestycji rozpoczniemy w tym roku i pochłoną one 90 tys. zł,
a w przyszłym roku kosztem 810
tys. zł przeprowadzimy gruntowną modernizację i stworzymy ko-

lejne miejsce, gdzie mieszkańcy
będą mogli przyjemnie spędzić
czas – wylicza burmistrz Tomasz
Mencina.

Zyskają szkoły i żłobki
– Mamy pieniądze na modernizację budynku Zespołu Szkół
nr 55. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczniemy jeszcze w tym
roku, a zakończymy ją w 2019 r.
– informuje wiceburmistrz Artur

zadowolenia mają także
mieszkańcy Bielan
korzystający z Orlika
przy ul. Rudzkiej 6. Już
w tym roku boisko
zostanie wyposażone
w halę pneumatyczną,
dzięki czemu sezon
piłkarski, na kolejnym
po Syrence obiekcie
na Bielanach, znacznie
się wydłuży.
dżetowi na terenie Zespołu Szkół
nr 49 przy ul. Tołstoja 2 wybudujemy: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię
za 1,8 mln zł. Inwestycja ta była
planowana od pewnego czasu,
dlatego nie będzie kolidowała
z trwającymi pracami budowy
żłobka przy szkole. Natomiast we

wspomnianym żłobku, za pozyskane 300 tys. zł, w tym roku wykonamy przyłącza mediów, postawimy ściany działowe oraz przygotujemy podłoże placu zabaw.
Całkowity koszt budowy żłobka to
ponad 7,9 mln zł – dodaje Wołczacki.
Powody do zadowolenia mają
także mieszkańcy Bielan korzystający z Orlika przy ul. Rudzkiej 6. Już w tym roku boisko zostanie wyposażone w halę pneumatyczną, dzięki czemu sezon piłkarski, na kolejnym po Syrence
obiekcie na Bielanach, znacznie
się wydłuży.
Dodatkowo władze dzielnicy
planują przeznaczyć w tym roku 850 tys. zł na takie projekty,
jak budowa placu zabaw w parku
Kępa Potocka, budowa ścieżki
w parku Młocińskim, doposażenie stacji monitoringu powietrza
oraz oświetlenie wraz z monitoringiem placu zabaw na Młocinach.
(red)

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 o s o w a n i e w l a ta c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmn iej od 8 lat, ale w Pols c e w c ią ż u c h o d z i z a te c h n o l o g i ę n o w ą .
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk
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Kino pod chmurką

„Strażnicy galaktyki” i nie tylko

 Na Młocinach wystartowało kino plenerowe. Pokazy
potrwają do września.

Statkiem z Młocin za darmo
 Katamaran „Kurka Wodna” wrócił na Wisłę. Dzięki decyzji bielańskiego samorządu
w sobotę i niedzielę warszawiacy nie zapłacą za udział w sobotnich i niedzielnych rejsach.
Dzięki nowej przystani na skraju
parku Młocińskiego stare hasło
„statkiem do Młocin” znów ma rację bytu. Odbija stamtąd katamaran
„Kurka Wodna”, na którym odbywają się rejsy z ornitologiem. Urząd
Dzielnicy Bielany postanowił sfinansować część wycieczek, dzięki
czemu imprezy rozpoczynające się
w soboty i niedziele o 11:00,12:00
i 13:00 nie są biletowane – decyduje
kolejność zgłoszeń na przystani.
– Katamaran „Kurka Wodna
Młociny” został wybudowany

w 2007 roku – czytamy na stronie
armatora. – Popłynął do Gdańska, opływał Zalew Wiślany, Mazury, Kanał Augustowski. W 2016
roku zyskał wszelkie niezbędne
zezwolenia na komercyjny przewóz osób i od tamtej pory realizuje rejsy widokowe po Wiśle. Statek jest dwupoziomowy. Na górnym poziomie znajdują się krzesełka; jest to taras widokowy.
Na dolnym – kabina kapitana
wraz z niezbędnym wyposażeniem, sanitariaty, taras.

Bezpłatne 45-minutowe rejsy
odbędą się 27 i 28 maja oraz 3, 4,
10, 11, 17 i 18 czerwca w wymienionych wyżej godzinach. Jednorazowo na pokładzie może przebywać dwunastu turystów.
Armator organizuje także rejsy
komercyjne, które można rezerwować pod numerem telefonu
782–241–399. Do zrealizowania
wycieczki wymagana jest określona
liczba osób: od pięciu do dwunastu. Bilet normalny kosztuje 30 zł,
(red)
ulgowy – 15 zł.

Kino Plenerowe „Młociny” to
jeden z najbardziej nietypowych
pomysłów mieszkańców, zgłoszonych w ubiegłym roku. Niemal 480
głosów wystarczyło, by 50 tys. zł
z budżetu dzielnicy zostało przyznanych na organizację kina plenerowego na terenie szkoły
przy Samogłosce 9. Pokazy wystartowały w sobotę 20 maja a wśród
zaplanowanych filmów znaleźli się
arcypopularni „Strażnicy galaktyki”, których drugą część można
właśnie oglądać w kinach.
Oto pełny program:
• 27 maja „Step Up 2”,
godz. 21.15

• 3 czerwca „Dzień Świra”,
godz. 21.15
• 17 czerwca „Strażnicy
galaktyki”, godz. 21.15
• 8 lipca „Za jakie grzechy
dobry Boże”, godz. 21.15
• 22 lipca „Medicus”,
godz. 21.15
• 5 sierpnia „Szczęściarz
Antoni”, godz. 20.45
• 19 sierpnia „Nietykalni”,
godz. 20.30
• 2 września „Kryptonim
U.N.C.L.E.”, godz. 20.00
• 16 września „Step Up 4”,
godz. 19.30
(red)

Zdrowe pieczywo na zakwasie? Nie daj się oszukać
 Chleb za zakwasie – tym hasłem supermarkety i piekarnie zachęcają nas do kupna pieczywa, które – zgodnie z obietnicą – ma być zdrowe
i pożywne. Sęk w tym, że termin „zakwas” używany jest przez piekarzy swobodnie. Większość dostępnego pieczywa robiona jest z zakwasu
w proszku, którego „praca” ograniczona jest do kilkunastu minut.

– Prawdziwy zakwas powstaje
przez kilkanaście godzin – podkreśla Małgorzata Piwońska, wła-
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ścicielka piekarni Piwoński. – Jest
to mieszanina mąki żytniej oraz
wody, w którym spontanicznie

rozwijają się bakterie kwasu mlekowego oraz dzikie szczepy drożdży. Hodowla zakwasu to bardzo
złożony proces praco- i czasochłonny, ale warto – pieczywo
na prawdziwym zakwasie ma szereg zalet – podkreśla.
Jakie? Przede wszystkim nie tuczy. Bakterie kwasu mlekowego
metabolizują
węglowodany,
znacznie zmniejszając ich zawartość w pieczywie. Pieczywo żytnie
na zakwasie ma niski indeks glikemiczny- po jego spożyciu długo
utrzymuje się poczucie sytości
i stały, umiarkowany poziom glukozy we krwi, co skutecznie zapo-
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biega napadom głodu. – Dlaczego
powszechnie uważa się, że pieczywo tuczy? Właśnie dlatego, że
w „polepszaczowych” piekarniach
nie przechodzi wielofazowej fermentacji i cały proces trwa kilkanaście minut. W praktyce oznacza
to, że baterie kwasu mlekowego
nie mają czasu „przetworzyć” dostępnych w mące węglowodanów
na kwas mlekowy – tłumaczy
Małgorzata Piwońska.
Kwas mlekowy ma lecznicze
działanie w wielu przewlekłych
schorzeniach żołądka czy stanach
zapalnych jelita grubego. Hamuje
rozwój niepożądanych, chorobo-

twórczych mikroorganizmów, stymuluje wzrost bakterii probiotycznych. Pieczywo na zakwasie jest
zdrowe i długo zachowuje świeżość.
Pieczywo bez polepszaczy,
spulchniaczy i konserwantów, pieczone na zakwasie powstającym
przez kilkanaście godzin.

Sklepy firmowe:
Łomianki Warszawska 95A
Łomianki ul. Warszawska 88
Warszawa, Leopolda Staffa 2,
Warszawa, Bazarek Marymont
Facebook: Piekarnia Piwoński
www.tradycyjnapiekarnia.pl

„Jeżdżą jak wariaci”. Czy warto bać się rowerzystów?
 Jeżdżą po chodnikach, przejeżdżają po przejściach, nie zatrzymują się na czerwonym i nie muszą mieć prawa jazdy, więc nie znają
przepisów – taka opinia o użytkownikach dwóch kółek jest dość powszechna.
źródło: ZDM

Im więcej warszawiaków decyduje się korzystać z roweru jako
środka transportu albo dla rozrywki, tym więcej konfliktów między rowerzystami a pieszymi i kierowcami.
– Ja samochodem nie wjeżdżam na niektóre skrzyżowania
z taką prędkością, z jaką potrafią
to zrobić rowerzyści – pisze nasz
czytelnik. – Nieraz widziałem, jak
nie rozglądając się prują naprzód
po skrzyżowaniu, bo są nauczeni,
że mają pierwszeństwo na ścieżce
rowerowej. W ogóle nie zachowują koniecznej w takich chwilach
ostrożności.

Zdecydowanie
częściej niż sprawcami
rowerzyści są ofiarami.
Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta
potrąci pieszego,
prawdopodobnie sam
wyląduje w szpitalu
po potrąceniu przez
kierowcę.

Są groźni…
Czy rzeczywiście Warszawa ma
problem z niebezpiecznie jeżdżącymi rowerzystami? Zarząd Dróg
Miejskich opublikował niedawno
raport o stanie bezpieczeństwa,

…ale częściej są ofiarami

przygotowany na podstawie danych policyjnych za ubiegły rok.
Znalazły się w nim oczywiście
m.in. statystyki dotyczące wypadków z udziałem dwóch kółek.
– Z każdym rokiem powstają
nowe kilometry tras rowerowych,
tworzone są nowe stacje Veturilo
oraz rośnie liczba dostępnych
w systemie jednośladów – piszą
autorki. – Niestety, wraz z rosnącą
liczbą rowerzystów rośnie także
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odbywali na rowerze 3,1% podróży. W tym samym roku rowerzyści
byli sprawcami 3,5% wypadków
– 34 z 962. W tym samym roku
kierowcy samochodów osobowych odpowiadali za 78% wypadków, choć tylko 32% podróży
po mieście odbywano autem.

liczba kolizji i wypadków z udziałem tej grupy użytkowników.
W porównaniu z rokiem 2012
nastąpił wzrost liczby powodowanych przez rowerzystów wypadków o 17% (z 36 do 42 rocznie),
przy czym warto pamiętać, że
„wypadek” oznacza tu sytuację,
po której ofiara spędziła w szpitalu co najmniej tydzień. Jednocześnie liczba rannych w nich osób
spadła o 15% – z 39 do 33. Wy-
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padki śmiertelne z winy rowerzystów są rzadkością. W ciągu ostatnich pięciu lat było ich siedem,
przy czym sprawcy byli jednocześnie ofiarami a w roku 2016 takich
zdarzeń odnotowano… zero.
Matematyka mówi, że liczba
wypadków powodowanych przez
rowerzystów jest zbliżona do popularności roweru jako środka
transportu. Według obliczeń
ZDM w 2015 roku warszawiacy

Zdecydowanie częściej niż
sprawcami rowerzyści są ofiarami. Statystyka mówi, że zanim
przeciętny rowerzysta potrąci pieszego, prawdopodobnie sam wyląduje w szpitalu po potrąceniu
przez kierowcę. W ubiegłym roku
rowerzyści uczestniczyli w 153 wypadkach, ale tylko w 42 byli winni. Na Bielanach i Bemowie doszło także do wypadków śmiertelnych, w których zginęły rowerzystki.
(dg)

Migawka z okolicy

Rudy słodziak
zgubił się w mieście
 Przestraszony, najwyżej kilkutygodniowy lisek zabłąkał
się na jedną z bielańskich posesji. Wycieńczonego,
skulnego w trawie przy ogrodzeniu lisa wyczuły psy
właścicielki posesji.
źródło: straż miejska

Nowy bazar na Chomiczówce
 Kupcy podpisali umowę tylko na kilka lat. Potem teren i tak zmieni przeznaczenie.

W piątek przed 9.00 strażnicy
miejscy z ekopatrolu otrzymali
zgłoszenie o młodym lisku, który
zawędrował na jedną z posesji
przy Kalinowej Łąki.
– Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy bardzo młodego skulonego liska, który nawet
nie był w stanie się podnieść
– mówi insp. Maciej Jankowski.
– Nie miał żadnych widocznych

obrażeń, ale wyglądał na wycieńczonego. Zgłaszająca informowała nas, że zwierzę usiłowało podnosić się, ale po kilku nieudanych
próbach położyło się i już nie
wstawało.
Ponieważ strażnicy nie odnaleźli
matki malucha, został on przewieziony do Ośrodka Rehabilitacji
Zwierząt w Marysinie Wawerskim.
(red)

Trwają prace rozbiórkowe
na bazarku przy Conrada 11. Targowisko definitywnie kończy działalność z końcem czerwca.
Na tym terenie powstaną bloki.
Tymczasem kawałek dalej, między
Carrefourem a pocztą, wznoszone są pawilony pod nowe miejsce
handlu. Wykonawcą jest wielkopolska firma P.P.H.U „Ramal”
a inwestorem Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”. Prezes spółdzielni Edward Młynarczyk poinformował nas, że na nowym tar-
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gowisku będzie funkcjonować co
najmniej 10 pawilonów handlowo-usługowych (w tym oferujące
mięsa i wędliny, warzywa i owoce
oraz pieczywo). Zapełnią je kupcy
ze starego bazarku – w sumie kilkanaście osób, z ponad trzydziestu, które w ostatnim czasie prowadziły tam jeszcze biznes. Umowy na dzierżawę terenu podpisywane są indywidualnie z poszczególnymi kupcami. Okres dzierżawy to cztery lata. W dalszej perspektywie spółdzielnia widzi dla
tego miejsca zupełnie inną przy-

szłość. Realizacja planów łączyć
się będzie także z likwidacją pamiętającego lata siedemdziesiąte
pawilonu, w którym mieści się
między innymi Carrefour.
– Chcemy stworzyć tam nowoczesne centrum handlowe połączone z „mieszkaniówką”. Dlatego też nie podpisujemy z kupcami
umów na dłuższy okres – wyjaśnia
Młynarczyk.
Nowy bazarek powinien przyjąć
pierwszych klientów najpóźniej
we wrześniu.
(AS)
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Nowe bramki w metrze

blemy, występujące m.in. na bielańskich stacjach.
– Skoro system jest nieszczelny,
to nie wiadomo, ilu dokładnie pa-

Będzie wygodniej?
 Wkrótce bramki na bielańskich stacjach metra upodobnią się do tych znanych
z nowej linii. Przy okazji rozwiązanych zostanie kilka problemów pasażerów.

Kody QR
źródło: ZTM

Czy bramki na stacjach metra
są potrzebne? W Europie są dwie
szkoły: „bramkowa” i „bezbramkowa”. Pierwsza mówi, że wystarczy narysować linię i wyrywkowo
sprawdzać bilety. Druga, że dzięki bramkom można znacznie lepiej kontrolować dostęp na perony. Metro Warszawskie słucha ar-
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gumentów szkoły „bramkowej”
– m.in. dzięki temu nasze metro
słynie z czystości. System bramek
na starej linii jest jednak daleki
od doskonałości.

Stare metro, stare błędy?
Łatwo je przeskoczyć, trudno
przejść z bagażem – dlatego pod-

różni z walizkami mogą korzystać
z bramek ewakuacyjnych. Na wielu stacjach, np. Młociny i Ratusz
Arsenał, bramek jest zdecydowanie za mało. Podczas międzynarodowych warsztatów Resolve pracownicy Zarządu Dróg Miejskich
omawiali ze specjalistami z Holandii i Szwajcarii także inne pro-
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znajdują się na biletach
sprzedawanych
w autobusach MZA
i Arrivy – mówi Wiktor Paul,
rzecznik ZTM. – Obecnie
osoby, które kupują takie
bilety, muszą korzystać
z oddzielnych
bezpłatnych wejściówek
do metra. To rozwiąże
problem przede
wszystkim wycieczek
szkolnych, zużywających
ogromne ilości
wejściówek.
sażerów korzysta z metra – mówił
jeden z holenderskich urzędników, Jan Waalen. – Dużo łatwiej
jest planować komunikację miejską, kiedy każdy musi kasować bilet.
– Brak schodów ruchomych
w dół? – dziwił się dr Robert
Stussi. – Dla wielu osób schodzenie jest równie trudne, jak wchodzenie. Nie wolno na tym oszczędzać.

Nowe bramki za drogie?
O ile budowa nowych schodów
ruchomych wymagałaby całkowitej przebudowy stacji, o tyle pro-

blemy z bramkami są stosunkowo
łatwe do rozwiązania. Na stacji
Politechnika pilotażowo działa
obustronna bramka, z której mogą korzystać pasażerowie z rowerami, większym bagażem i niepełnosprawni. Takie same miały stanąć już niedługo na bielańskim
odcinku linii.
W pierwszej kolejności ZTM
zamierzał zamontować dodatkowe bramki na stacjach Marymont,
Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. 2,89 mln zł,
które wygospodarowano na tę inwestycję, okazało się być kwotą
zbyt niską. Jedyna złożona oferta
przekroczyła kosztorys aż o 780
tys. zł, więc ZTM unieważnił
przetarg. Na razie nie wiadomo,
kiedy pojawi się to udogodnienie.

QR – gadżet czy
nowoczesność?
Najnowszy typ bramek ma być
wyposażony w czytniki kodów
QR, w Polsce kojarzonych przede
wszystkim z aplikacjami na smartfony. Po co?
– Kody QR znajdują się na biletach sprzedawanych w autobusach MZA i Arrivy – wyjaśnia
Wiktor Paul, rzecznik ZTM.
– Obecnie osoby, które kupują takie bilety, muszą korzystać z oddzielnych bezpłatnych wejściówek
do metra. To rozwiąże problem
przede wszystkim wycieczek
szkolnych, zużywających ogromne
ilości wejściówek.
(dg)

Święto Starych Bielan

Nasza starówka odzyska dawny blask
 Hucznie obchodziliśmy przy ul. Płatniczej święto Starych Bielan. Okazją do zorganizowania imprezy była 90.
rocznica istnienia naszej lokalnej starówki.

W organizację wydarzenia przygotowanego przez urząd dzielnicy
zaangażowali się prawie wszyscy

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980 lub 22 665-04-89

mieszkańcy ul. Płatniczej, którzy
udostępnili
swoje
ogródki
pod liczne atrakcje i okoliczni

MS Usługi księgowe Kameralne biuro.
Księgowość od A-Z. Zakładanie firm.
Pełna obsługa podatkowa i ZUS.
tel. 691-036-471
www.ms-ksiegowosc.pl
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·SKUP KSIĄŻEK Kołacińska 24 pon-pt 8-17
Dojazd! tel. 22 614 – 00-72
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Profesjonalny serwis instalacji solarnych tel.
601-736-248 www.duel.com.pl
FINANSE
·Miałeś lub masz komornika. Sprawdź czy należy
ci się zwrot pieniędzy? tel. 501-286-776

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

DAM PRACĘ
·AAA Ekspedientka pracownik sklep spoż-przem
od zaraz umowa 604-902-944

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058

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

·Poranne sprzątanie sklepu odzieżowego, CH
Auchan w Łomiankach, tel. 797-339-914
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przedsiębiorcy. Burmistrz Tomasz
Mencina podkreśla, że Stare Bielany to posiadająca niepowtarzal-

·Praca techniczno-porządkowa w ośrodku
szkoleń chirurgicznych na Bielanach.
Doświadczenie w rzeźni lub w zakładzie
pogrzebowym mile widziane. Praca w systemie
zadaniowym, 1/2 etatu, umowa o pracę. TEL.
695-570-033
·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349
·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138
·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
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518
RÓŻNE
·Skup książek 509-20-40-60
ANTYKI
·AAA Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
brązy książki pocztówki odznaki odznaczenia
szable bagnety orzełki ryngrafy 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
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ny klimat „Bielańska Starówka”,
unikatowe miejsce nie tylko w skali dzielnicy, ale i całej Warszawy.

– Jeszcze w tym roku rozpoczniemy remont ul. Schroegera na odcinku ul. Przybyszewskiego – al.
Zjednoczenia. Na ten cel przeznaczymy 1,6 mln złotych. Będziemy
dążyć do tego, aby w możliwie największym stopniu zachować klimat przedwojennych Bielan, m.in.
zamontujemy elektryczne latarnie
stylizowane na gazowe, aby nasza
bielańska starówka odzyskała
dawny blask – zapewnia.
Ważną częścią imprezy było odsłonięcie tablicy z napisem
„ul. Chełmżyńska” – tak nazywała
się Płatnicza w latach 1926–52,
a swoją historyczną nazwę straciła, gdy po włączeniu w granice
Warszawy Kawęczyna władze
miasta zdecydowały się pozostawić nazwę właśnie kawęczyńskiej
ulicy Chełmżyńskiej.
(red)

Nasi przedsiębiorcy

W królestwie ognia i stali. Byliśmy w Hucie
 Podczas gdy inne zakłady przemysłowe znikają, ten ma się znakomicie. Jak wygląda praca w Hucie ArcelorMittal od środka?

Po 60 latach istnienia warszawska huta powoli znika ze świadomości mieszkańców miasta. Nowoczesne filtry sprawiły, że
z Wrzeciona czy Młocin nie widać
już rudego dymu, a ogromny
„dworzec” na rogu Kasprowicza
i Nocznickiego przysłonił biurowiec z lat 50. Huty już nie widać
z daleka.
– Wielu osobom w Warszawie
wydaje się, że jest już nieczynna
– słyszę od Ewy Karpińskiej,
rzeczniczki ArcelorMittal Warszawa, na początku spaceru
po zakładzie. – Kilka razy słyszałam to od taksówkarzy zdziwionych tym, że proszę o kurs
„do Huty”.
O tym, że zakład ma się doskonale, przekonuję się natychmiast
po wejściu do stalowni. W ogromnym pomieszczeniu panuje półmrok, rozświetlany przez czerwone rozbłyski i bladożółte lampy.
Jest gorąco, w powietrzu unosi się
pył. Ku mojemu zdumieniu przez
środek hali przelatuje kilka gołę-

bi. Zaraz potem mam okazję obserwować przelewanie 90 ton
płynnej stali o temperaturze 1630
stopni Celsjusza. Niesamowity widok,
budzący
skojarzenia
z mrocznymi filmami science-fiction. Ale płynna stal bije takim
blaskiem, że lepiej nie patrzeć
na nią zbyt długo.
– W dalszej kolejności dodane
zostaną żelazostopy, a następnie
będą pobrane próbki – słyszę idąc
wzdłuż długiej linii produkcyjnej.
– Następnie stal jest odlewana
i trafia do walcowni. Produkujemy tu około 500 gatunków stali,
głównie na potrzeby przemysłu
motoryzacyjnego. Jako jedyni
w Polsce wykonujemy np. stal,
z której powstają łożyska.
Teren zakładu jest tak ogromny, że do walcowni jedziemy samochodem, po drodze oglądamy
kompletnie rozryte przez dziki
trawniki. Zarówno one, jak i dziki
czy sarny od dawna nie boją się
ani hałasu, ani jeżdżących po terenie zakładu ciężarówek. W wal-

cowni właśnie trwa produkcja
prętów do zbrojenia betonu. Tra-

Wielu
osobom w Warszawie
wydaje się, że huta jest już
nieczynna – słyszę od Ewy
Karpińskiej, rzeczniczki
ArcelorMittal Warszawa,
na początku spaceru
po zakładzie. – Kilka razy
słyszałam to
od taksówkarzy
zdziwionych tym, że
proszę o kurs „do Huty”.

średnio do odbiorców. Zanim
złom zmienił się w ładowane właśnie na wagony stalowe pręty,
musiało pracować nad tym wiele
osób. W pyle i w hałasie.
– Mamy problem ze znalezieniem młodych techników ze średnim wykształceniem, którzy
chcieliby pracować na zmiany
– dowiaduję się. – Huta pracuje
bez przerwy, więc pracuje się
w bardzo nietypowym trybie: trzy
razy w godz. 6:00–14:00, dzień
wolny, trzy razy 14:00–22:00,
dzień wolny, trzy razy 22:00–6:00
i dwa dni wolnego.

Otwarty 60 lat temu zakład nigdy nie zasypia, produkując setki
tysięcy ton stali rocznie. Po upadku
komunizmu mało kto spodziewał
się, że prywatyzacja przyniesie tak
dobry skutek. Pod rządami koncernów Lucchini, Arcelor i wreszcie
ArcelorMittal zakład został znacznie zmodernizowany. Obecny właściciel, będący największym producentem stali na świecie, zainwestował tu 460 mln zł. Śmiało można
powiedzieć, że huta przy Kasprowicza jest teraz jedną z najnowocześniejszych w Europie.
Dominik Gadomski

fiają tu ponownie podgrzane
w piecu gazowym do 1250 stopni
stalowe bloki, które następnie są
walcowane i cięte. Do gigantycznego pomieszczenia wjeżdżają
ciężarówki kontrahentów i całe
pociągi towarowe, korzystające
z długiej bocznicy kolejowej, biegnącej przez las Bemowski. Stąd
gotowy produkt trafia już bezpo-

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

zacja tkanek.

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

LOTHAR

skutecznie

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

nymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

kolenia na pokolenie.

nowotworowych, chorobach

prostacie, problemach
hormonalnych

•

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

rąk i nóg

ne różnych organów w ciele czło-

Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

wieka i skutecznie je eliminuje.

możliwe są też wizyty domowe czy

Wzmacnia naturalne siły obronne

w innych wybranych przez pacjenta

organizmu, udrażnia i oczyszcza

miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-

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
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