
Zwiększa się w Warszawie licz-
ba profesjonalnych miejsc, gdzie
właściciele psów mogą wyprowa-
dzać swe zwierzaki, by mogły się
wyszaleć. Są wśród nich wybiegi
z niezbyt rozbudowaną infra-
strukturą, często sprowadzającą
się do ogrodzenia, kosza i ławek.
Są też i typowe psie place zabaw
z szeregiem urządzeń, jak równo-
ważnie, tuby, pocięte pnie drzew
czy kładki. Wśród tej drugiej gru-
py warto wymienić choćby Wila-
nów Dog Park, obiekt przy Ogro-
dzie Krasińskich czy Psi Park
na Pradze. Kolejne takie miejsce
może powstać w pobliżu pętli

tramwajowej Piaski. Na głosy
mieszkańców czeka bowiem zgło-
szony przez Ewelinę Dworakow-
ską projekt „Aman – plac zabaw
dla psów”. Jeśli pomysł zdobędzie
uznanie, na jego realizację wyda-
ne zostanie blisko 90 tysięcy zło-
tych z budżetu partycypacyjnego.

Bez smyczy i bez uwag
mieszkańców

Autorka projektu zwraca uwa-
gę, że na osiedlu Piaski brakuje
terenu, gdzie psy mogłyby bez-
piecznie się wybiegać i zużyć
energię. Brakuje także miejsca,
gdzie czworonogi mogłyby biegać

bez smyczy, nie przeszkadzając
pozostałym mieszkańcom osiedla
i nie stanowiąc dla nich zagroże-
nia, co jest problemem dla właści-
cieli niektórych psów.

– Teren przy pętli jest obecnie
chętnie wykorzystywany jako
miejsce spacerów z psami, gdyż
jest oddalony od bloków miesz-
kalnych. Jednak bliskość ulicy
oraz chodników, którymi poru-
szają się ludzie, powoduje, że bez
ogrodzenia miejsce to nie jest
bezpieczne – tłumaczy Ewelina
Dworakowska.

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl
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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.
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– Kontynuując jazdę z wiaduk-
tu 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 rowero-
wą!”. Przeczuwając, że na tym
może się nie skończyć, włączyłem
kamerę.

„Poczułem podmuch
powietrza”

Następnie kiedy zbliżałem się
do Zabłocińskiej autobus wyprze-
dził mnie tak blisko, że poczułem
podmuch powietrza. Chyba nie
trzeba przypominać, w jakiej od-
ległości wyprzedzanie rowerzysty
nakazuje prawo. Chyba nie trzeba
tłumaczyć, czym grozi takie za-
chowanie niechronionemu ni-
czym rowerzyście. Zaznaczam, że
na drodze był w tym czasie mini-
malny ruch i kierowca nie miał
żadnych problemów z zachowa-
niem prawidłowego dystansu,
a nawet zjechaniem na lewy pas.

Opisany wyżej manewr kierow-
ca wykonał świadomie i z preme-
dytacją (wcześniej krzyczał
na mnie), co być może kwalifikuje
się jako zamiar celowego spowo-
dowania wypadku i/lub usiłowa-
nia zabójstwa. Czy człowiek za-
chowujący się w taki sposób powi-

nien nadal kierować samochodem
i przewozić ludzi?

„Przepraszam rowerzystę”
– Nie potrzeba głębokich ana-

liz, aby określić zaistniałą sytuację
jako niedopuszczalną – napisał
Bogdan Marcińczyk, prezes
KMŁ. – Kierowca został pouczo-
ny o zagrożeniu, jakie jego zacho-
wanie spowodowało w ruchu
ulicznym, o niebezpieczeństwie
grożącym wyprzedzanemu rowe-
rzyście. Ze swojej strony chciał-
bym Pana Rowerzystę serdecznie
przeprosić w imieniu KMŁ i ży-
czyć jemu i wszystkim uczestni-
kom ruchu drogowego, aby po-
dobne sytuacje się nie powtórzyły.

Nagranie wzbudziło sporo
emocji wśród internautów, spo-
śród których część oskarżyła ro-

werzystę o łamanie prawa. Zgod-
nie 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 poru-
sza lub zamierza skręcić”.

Jechał zgodnie z przepisami
Autor nagrania jechał jezdnią

Słowackiego, wiaduktem nad tra-
są S8 i dalej Marymoncką, nie
mając po swojej stronie ani drogi
rowerowej, ani znaku nakazujące-
go zmianę trasy. Pomiędzy al.
Słowiańską a Zabłocińską nie ma
drogi rowerów. Jest tam asfaltowy
chodnik z dopuszczonym ruchem
jednośladów (tzw. ciąg pieszo-ro-
werowy), na który rowerzysta mo-
że, ale nie musi zjechać.

(dg)

Autobus kontra rower na Marymonckiej

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?

Teren ma być ogrodzony i od-
dzielony podwójnymi bramkami,
tworzącymi tzw. śluzę bezpieczeń-
stwa. Wyposażenie placu to mię-
dzy innymi równoważnia i kilka
urządzeń przeszkodowych.
Oprócz tego przewidziano wiaty
z ławkami, dwie solarne latarnie
parkowe oraz kilka koszy
na śmieci z dyspenserami na to-
rebki. Wybieg byłby ogólnodo-
stępny 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 lokali-
zacja wywołała falę protestów ze
strony części okolicznych miesz-
kańców skarżących się na hałas.
Wiceburmistrz Grzegorz Pietru-
czuk poinformował nas, że jesie-

nią powinien zostać oddany
do użytku nowy obiekt, tym ra-
zem wzbogacony o profesjonalną
„psią” infrastrukturę.

– Zostanie zlokalizowany w in-
nej części parku – od strony ulicy

Duracza i kompletnie przebudo-
wany – tłumaczy samorządowiec.
Tym razem dystans od mieszkań
będzie na tyle duży, że skarg być
nie powinno.

(AS)
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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.
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

– Bie la ny to dy na micz nie roz -
wi ja ją ca się dziel ni ca, ale ta kże
zna na z tro ski o te re ny zie lo ne,
dla te go jed nym z na szych ce lów
by ło zwięk sze nie na kła dów fi nan -
so wych na mo der ni za cję wła śnie
ta kich miejsc. Me ta mor fo zę
przej dzie park Her ber ta, na któ ry
prze zna czy my w 2017 r. do dat ko -
we 500 tys. zł, a cał ko wi ty koszt
tej in we sty cji to aż 3,8 mln zł.
Zmia ny też na stą pią w par ku

przy ul. Perzyń skie go. Na ten cel
w tym ro ku wy da my 120 tys. zł,
a łącz nie 1,2 mln. Zde cy do wa li -
śmy się rów nież na roz po czę cie
re ali za cji pro jek tu skwe ru In te -
gra tor w po bli żu sta cji me tra Sta -
re Bie la ny. Przy go to wa nia do in -
we sty cji roz pocz nie my w tym ro -
ku i po chło ną one 90 tys. zł,
a w przy szłym ro ku kosz tem 810
tys. zł prze pro wa dzi my grun tow -
ną mo der ni za cję i stwo rzy my ko -

lej ne miej sce, gdzie miesz kań cy
bę dą mo gli przy jem nie spę dzić
czas – wy li cza bur mistrz To masz
Men ci na.

Zy ska ją szko ły i żłob ki
– Ma my pie nią dze na mo der ni -

za cję bu dyn ku Ze spo łu Szkół
nr 55. Przy go to wa nia do tej in we -
sty cji roz pocz nie my jesz cze w tym
ro ku, a za koń czy my ją w 2019 r.
– in for mu je wi ce bur mistrz Ar tur

Woł czac ki. – Cał ko wi ty koszt te go
przed się wzię cia to aż 5 mln zł.
Po nad to dzię ki do dat ko we mu bu -

dże to wi na te re nie Ze spo łu Szkół
nr 49 przy ul. Toł sto ja 2 wy bu du -
je my: bo isko do pił ki no żnej, bo -
isko wie lo funk cyj ne oraz bie żnię
za 1,8 mln zł. In we sty cja ta by ła
pla no wa na od pew ne go cza su,
dla te go nie bę dzie ko li do wa ła
z trwa ją cy mi pra ca mi bu do wy
żłob ka przy szko le. Na to miast we

wspo mnia nym żłob ku, za po zy -
ska ne 300 tys. zł, w tym ro ku wy -
ko na my przy łą cza me diów, po sta -
wi my ścia ny dzia ło we oraz przy -
go tu je my pod ło że pla cu za baw.
Cał ko wi ty koszt bu do wy żłob ka to
po nad 7,9 mln zł – do da je Woł -
czac ki.

Po wo dy do za do wo le nia ma ją
ta kże miesz kań cy Bie lan ko rzy -
sta ją cy z Or li ka przy ul. Rudz -
kiej 6. Już w tym ro ku bo isko zo -
sta nie wy po sa żo ne w ha lę pneu -
ma tycz ną, dzię ki cze mu se zon pił -
kar ski, na ko lej nym po Sy ren ce
obiek cie na Bie la nach, znacz nie
się wy dłu ży.

Do dat ko wo wła dze dziel ni cy
pla nu ją prze zna czyć w tym ro -
ku 850 tys. zł na ta kie pro jek ty,
jak bu do wa pla cu za baw w par ku
Kę pa Po toc ka, bu do wa ście żki
w par ku Mło ciń skim, do po sa że -
nie sta cji mo ni to rin gu po wie trza
oraz oświe tle nie wraz z mo ni to -
rin giem pla cu za baw na Mło ci -
nach.

(red)

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.

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.

Na remont parku Herberta wydamy prawie 4 mln zł



– Praw dzi wy za kwas po wsta je
przez kil ka na ście go dzin – pod -
kre śla Mał go rza ta Pi woń ska, wła -

ści ciel ka pie kar ni Pi woń ski. – Jest
to mie sza ni na mą ki żyt niej oraz
wo dy, w któ rym spon ta nicz nie

roz wi ja ją się bak te rie kwa su mle -
ko we go oraz dzi kie szcze py dro -
żdży. Ho dow la za kwa su to bar dzo
zło żo ny pro ces pra co - i cza so -
chłon ny, ale war to – pie czy wo
na praw dzi wym za kwa sie ma sze -
reg za let – pod kre śla.

Ja kie? Przede wszyst kim nie tu -
czy. Bak te rie kwa su mle ko we go
me ta bo li zu ją wę glo wo da ny,
znacz nie zmniej sza jąc ich za war -
tość w pie czy wie. Pie czy wo żyt nie
na za kwa sie ma ni ski in deks gli -
ke micz ny - po je go spo ży ciu dłu go
utrzy mu je się po czu cie sy to ści
i sta ły, umiar ko wa ny po ziom glu -
ko zy we krwi, co sku tecz nie za po -

bie ga na pa dom gło du. – Dla cze go
po wszech nie uwa ża się, że pie czy -
wo tu czy? Wła śnie dla te go, że
w „po lep sza czo wych” pie kar niach
nie prze cho dzi wie lo fa zo wej fer -
men ta cji i ca ły pro ces trwa kil ka -
na ście mi nut. W prak ty ce ozna cza
to, że ba te rie kwa su mle ko we go
nie ma ją cza su „prze two rzyć” do -
stęp nych w mą ce wę glo wo da nów
na kwas mle ko wy – tłu ma czy
Mał go rza ta Pi woń ska.

Kwas mle ko wy ma lecz ni cze
dzia ła nie w wie lu prze wle kłych
scho rze niach żo łąd ka czy sta nach
za pal nych je li ta gru be go. Ha mu je
roz wój nie po żą da nych, cho ro bo -

twór czych mi kro or ga ni zmów, sty -
mu lu je wzrost bak te rii pro bio tycz -
nych. Pie czy wo na za kwa sie jest
zdro we i dłu go za cho wu je świe żość.

Pie czy wo bez po lep sza czy,
spulch nia czy i kon ser wan tów, pie -
czo ne na za kwa sie po wsta ją cym
przez kil ka na ście go dzin.

Sklepy firmowe:

Łomianki Warszawska 95A
Łomianki ul. Warszawska 88
Warszawa, Leopolda Staffa 2,
Warszawa, Bazarek Marymont

Facebook: Piekarnia Piwoński
www.tradycyjnapiekarnia.pl

Dzię ki no wej przy sta ni na skra ju
par ku Mło ciń skie go sta re ha sło
„stat kiem do Mło cin” znów ma ra -
cję by tu. Od bi ja stam tąd ka ta ma ran
„Kur ka Wod na”, na któ rym od by -
wa ją się rej sy z or ni to lo giem. Urząd
Dziel ni cy Bie la ny po sta no wił sfi -
nan so wać część wy cie czek, dzię ki
cze mu im pre zy roz po czy na ją ce się
w so bo ty i nie dzie le o 11:00,12:00
i 13:00 nie są bi le to wa ne – de cy du je
ko lej ność zgło szeń na przy sta ni.

– Ka ta ma ran „Kur ka Wod na
Mło ci ny” zo stał wy bu do wa ny

w 2007 ro ku – czy ta my na stro nie
ar ma to ra. – Po pły nął do Gdań -
ska, opły wał Za lew Wi śla ny, Ma -
zu ry, Ka nał Au gu stow ski. W 2016
ro ku zy skał wszel kie nie zbęd ne
ze zwo le nia na ko mer cyj ny prze -
wóz osób i od tam tej po ry re ali zu -
je rej sy wi do ko we po Wi śle. Sta -
tek jest dwu po zio mo wy. Na gór -
nym po zio mie znaj du ją się krze -
seł ka; jest to ta ras wi do ko wy.
Na dol nym – ka bi na ka pi ta na
wraz z nie zbęd nym wy po sa że -
niem, sa ni ta ria ty, ta ras.

Bez płat ne 45-mi nu to we rej sy
od bę dą się 27 i 28 ma ja oraz 3, 4,
10, 11, 17 i 18 czerw ca w wy mie -
nio nych wy żej go dzi nach. Jed no -
ra zo wo na po kła dzie mo że prze -
by wać dwu na stu tu ry stów.

Ar ma tor or ga ni zu je ta kże rej sy
ko mer cyj ne, któ re mo żna re zer wo -
wać pod nu me rem te le fo nu
782–241–399. Do zre ali zo wa nia
wy ciecz ki wy ma ga na jest okre ślo na
licz ba osób: od pię ciu do dwu na -
stu. Bi let nor mal ny kosz tu je 30 zł,
ulgo wy – 15 zł. (red)

Ki no Ple ne ro we „Mło ci ny” to
je den z naj bar dziej nie ty po wych
po my słów miesz kań ców, zgło szo -
nych w ubie głym ro ku. Nie mal 480
gło sów wy star czy ło, by 50 tys. zł
z bu dże tu dziel ni cy zo sta ło przy -
zna nych na or ga ni za cję ki na ple -
ne ro we go na te re nie szko ły
przy Sa mo gło sce 9. Po ka zy wy star -
to wa ły w so bo tę 20 ma ja a wśród
za pla no wa nych fil mów zna leź li się
ar cy po pu lar ni „Stra żni cy ga lak ty -
ki”, któ rych dru gą część mo żna
wła śnie oglą dać w ki nach.

Oto peł ny pro gram:
• 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)
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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.

Ki no pod chmur ką
„Strażnicy galaktyki” i nie tylko
� Na Młocinach wystartowało kino plenerowe. Pokazy
potrwają do września.

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.
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Im wię cej war sza wia ków de cy -
du je się ko rzy stać z ro we ru ja ko
środ ka trans por tu al bo dla roz -
ryw ki, tym wię cej kon flik tów mię -
dzy ro we rzy sta mi a pie szy mi i kie -
row ca mi.

– Ja sa mo cho dem nie wje -
żdżam na nie któ re skrzy żo wa nia
z ta ką pręd ko ścią, z ja ką po tra fią
to zro bić ro we rzy ści – pi sze nasz
czy tel nik. – Nie raz wi dzia łem, jak
nie roz glą da jąc się pru ją na przód
po skrzy żo wa niu, bo są na ucze ni,
że ma ją pierw szeń stwo na ście żce
ro we ro wej. W ogó le nie za cho wu -
ją ko niecz nej w ta kich chwi lach
ostro żno ści.

Są groź ni…
Czy rze czy wi ście War sza wa ma

pro blem z nie bez piecz nie je żdżą -
cy mi ro we rzy sta mi? Za rząd Dróg
Miej skich opu bli ko wał nie daw no
ra port o sta nie bez pie czeń stwa,

przy go to wa ny na pod sta wie da -
nych po li cyj nych za ubie gły rok.
Zna la zły się w nim oczy wi ście
m.in. sta ty sty ki do ty czą ce wy pad -
ków z udzia łem dwóch kó łek.

– Z ka żdym ro kiem po wsta ją
no we ki lo me try tras ro we ro wych,
two rzo ne są no we sta cje Ve tu ri lo
oraz ro śnie licz ba do stęp nych
w sys te mie jed no śla dów – pi szą
au tor ki. – Nie ste ty, wraz z ro sną cą
licz bą ro we rzy stów ro śnie ta kże

licz ba ko li zji i wy pad ków z udzia -
łem tej gru py użyt kow ni ków.

W po rów na niu z ro kiem 2012
na stą pił wzrost licz by po wo do wa -
nych przez ro we rzy stów wy pad -
ków o 17% (z 36 do 42 rocz nie),
przy czym war to pa mię tać, że
„wy pa dek” ozna cza tu sy tu ację,
po któ rej ofia ra spę dzi ła w szpi ta -
lu co naj mniej ty dzień. Jed no cze -
śnie licz ba ran nych w nich osób
spa dła o 15% – z 39 do 33. Wy -

pad ki śmier tel ne z wi ny ro we rzy -
stów są rzad ko ścią. W cią gu ostat -
nich pię ciu lat by ło ich sie dem,
przy czym spraw cy by li jed no cze -
śnie ofia ra mi a w ro ku 2016 ta kich
zda rzeń od no to wa no… ze ro.

Ma te ma ty ka mó wi, że licz ba
wy pad ków po wo do wa nych przez
ro we rzy stów jest zbli żo na do po -
pu lar no ści ro we ru ja ko środ ka
trans por tu. We dług ob li czeń
ZDM w 2015 ro ku war sza wia cy

od by wa li na ro we rze 3,1% pod ró -
ży. W tym sa mym ro ku ro we rzy ści
by li spraw ca mi 3,5% wy pad ków
– 34 z 962. W tym sa mym ro ku
kie row cy sa mo cho dów oso bo -
wych od po wia da li za 78% wy pad -
ków, choć tyl ko 32% pod ró ży
po mie ście od by wa no au tem.

…ale czę ściej są ofia ra mi
Zde cy do wa nie czę ściej niż

spraw ca mi ro we rzy ści są ofia ra -
mi. Sta ty sty ka mó wi, że za nim
prze cięt ny ro we rzy sta po trą ci pie -
sze go, praw do po dob nie sam wy -
lą du je w szpi ta lu po po trą ce niu
przez kie row cę. W ubie głym ro ku
ro we rzy ści uczest ni czy li w 153 wy -
pad kach, ale tyl ko w 42 by li win -
ni. Na Bie la nach i Be mo wie do -
szło ta kże do wy pad ków śmier tel -
nych, w któ rych zgi nę ły ro we -
rzyst ki.

(dg)

„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.

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

źródło: ZD
M



Trwa ją pra ce roz biór ko we
na ba zar ku przy Con ra da 11. Tar -
go wi sko de fi ni tyw nie koń czy dzia -
łal ność z koń cem czerw ca.
Na tym te re nie po wsta ną blo ki.
Tym cza sem ka wa łek da lej, mię dzy
Car re fo urem a pocz tą, wzno szo -
ne są pa wi lo ny pod no we miej sce
han dlu. Wy ko naw cą jest wiel ko -
pol ska fir ma P.P.H.U „Ra mal”
a in we sto rem War szaw ska Spół -
dziel nia Bu dow la no -Miesz ka nio -
wa „Cho mi czów ka”. Pre zes spół -
dziel ni Edward Mły nar czyk po in -
for mo wał nas, że na no wym tar -

go wi sku bę dzie funk cjo no wać co
naj mniej 10 pa wi lo nów han dlo -
wo -usłu go wych (w tym ofe ru ją ce
mię sa i wę dli ny, wa rzy wa i owo ce
oraz pie czy wo). Za peł nią je kup cy
ze sta re go ba zar ku – w su mie kil -
ka na ście osób, z po nad trzy dzie -
stu, któ re w ostat nim cza sie pro -
wa dzi ły tam jesz cze biz nes. Umo -
wy na dzie rża wę te re nu pod pi sy -
wa ne są in dy wi du al nie z po szcze -
gól ny mi kup ca mi. Okres dzie rża -
wy to czte ry la ta. W dal szej per -
spek ty wie spół dziel nia wi dzi dla
te go miej sca zu peł nie in ną przy -

szłość. Re ali za cja pla nów łą czyć
się bę dzie ta kże z li kwi da cją pa -
mię ta ją ce go la ta sie dem dzie sią te
pa wi lo nu, w któ rym mie ści się
mię dzy in ny mi Car re fo ur.

– Chce my stwo rzyć tam no wo -
cze sne cen trum han dlo we po łą -
czo ne z „miesz ka niów ką”. Dla te -
go też nie pod pi su je my z kup ca mi
umów na dłu ższy okres – wy ja śnia
Mły nar czyk.

No wy ba za rek po wi nien przy jąć
pierw szych klien tów naj póź niej
we wrze śniu.

(AS)
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W pią tek przed 9.00 stra żni cy
miej scy z eko pa tro lu otrzy ma li
zgło sze nie o mło dym li sku, któ ry
za wę dro wał na jed ną z po se sji
przy Ka li no wej Łą ki.

– Gdy przy je cha li śmy na miej -
sce, zo ba czy li śmy bar dzo mło de -
go sku lo ne go li ska, któ ry na wet
nie był w sta nie się pod nieść
– mó wi insp. Ma ciej Jan kow ski.
– Nie miał żad nych wi docz nych

ob ra żeń, ale wy glą dał na wy cień -
czo ne go. Zgła sza ją ca in for mo wa -
ła nas, że zwie rzę usi ło wa ło pod -
no sić się, ale po kil ku nie uda nych
pró bach po ło ży ło się i już nie
wsta wa ło.

Po nie waż stra żni cy nie od na leź li
mat ki ma lu cha, zo stał on prze wie -
zio ny do Ośrod ka Re ha bi li ta cji
Zwie rząt w Ma ry si nie Wa wer skim.

(red)

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

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 m
iejska



Czy bram ki na sta cjach me tra
są po trzeb ne? W Eu ro pie są dwie
szko ły: „bram ko wa” i „bez bram -
ko wa”. Pierw sza mó wi, że wy star -
czy na ry so wać li nię i wy ryw ko wo
spraw dzać bi le ty. Dru ga, że dzię -
ki bram kom mo żna znacz nie le -
piej kon tro lo wać do stęp na pe ro -
ny. Me tro War szaw skie słu cha ar -

gu men tów szko ły „bram ko wej”
– m.in. dzię ki te mu na sze me tro
sły nie z czy sto ści. Sys tem bra mek
na sta rej li nii jest jed nak da le ki
od do sko na ło ści.

Sta re me tro, sta re błę dy?
Ła two je prze sko czyć, trud no

przejść z ba ga żem – dla te go pod -

ró żni z wa liz ka mi mo gą ko rzy stać
z bra mek ewa ku acyj nych. Na wie -
lu sta cjach, np. Mło ci ny i Ra tusz
Ar se nał, bra mek jest zde cy do wa -
nie za ma ło. Pod czas mię dzy na ro -
do wych warsz ta tów Re so lve pra -
cow ni cy Za rzą du Dróg Miej skich
oma wia li ze spe cja li sta mi z Ho -
lan dii i Szwaj ca rii ta kże in ne pro -

ble my, wy stę pu ją ce m.in. na bie -
lań skich sta cjach.

– Sko ro sys tem jest nie szczel ny,
to nie wia do mo, ilu do kład nie pa -

sa że rów ko rzy sta z me tra – mó wił
je den z ho len der skich urzęd ni -
ków, Jan Wa alen. – Du żo ła twiej
jest pla no wać ko mu ni ka cję miej -
ską, kie dy ka żdy mu si ka so wać bi -
let.

– Brak scho dów ru cho mych
w dół? – dzi wił się dr Ro bert
Stus si. – Dla wie lu osób scho dze -
nie jest rów nie trud ne, jak wcho -
dze nie. Nie wol no na tym oszczę -
dzać.

No we bram ki za dro gie?
O ile bu do wa no wych scho dów

ru cho mych wy ma ga ła by cał ko wi -
tej prze bu do wy sta cji, o ty le pro -

ble my z bram ka mi są sto sun ko wo
ła twe do roz wią za nia. Na sta cji
Po li tech ni ka pi lo ta żo wo dzia ła
obu stron na bram ka, z któ rej mo -
gą ko rzy stać pa sa że ro wie z ro we -
ra mi, więk szym ba ga żem i nie peł -
no spraw ni. Ta kie sa me mia ły sta -
nąć już nie dłu go na bie lań skim
od cin ku li nii.

W pierw szej ko lej no ści ZTM
za mie rzał za mon to wać do dat ko -
we bram ki na sta cjach Ma ry mont,
Sło do wiec, Sta re Bie la ny, Waw -
rzy szew i Mło ci ny. 2,89 mln zł,
któ re wy go spo da ro wa no na tę in -
we sty cję, oka za ło się być kwo tą
zbyt ni ską. Je dy na zło żo na ofer ta
prze kro czy ła kosz to rys aż o 780
tys. zł, więc ZTM unie wa żnił
prze targ. Na ra zie nie wia do mo,
kie dy po ja wi się to udo god nie nie.

QR – gadżet czy
nowoczesność?

Naj now szy typ bra mek ma być
wy po sa żo ny w czyt ni ki ko dów
QR, w Pol sce ko ja rzo nych przede
wszyst kim z apli ka cja mi na smart -
fo ny. Po co?

– Ko dy QR znaj du ją się na bi -
le tach sprze da wa nych w au to bu -
sach MZA i Ar ri vy – wy ja śnia
Wik tor Paul, rzecz nik ZTM.
– Obec nie oso by, któ re ku pu ją ta -
kie bi le ty, mu szą ko rzy stać z od -
dziel nych bez płat nych wej śció wek
do me tra. To roz wią że pro blem
przede wszyst kim wy cie czek
szkol nych, zu ży wa ją cych ogrom ne
ilo ści wej śció wek.

(dg)
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Nowe bramki w metrze

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
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.

źródło: ZT
M





USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

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

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

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

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

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

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

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

·Poranne sprzątanie sklepu odzieżowego, CH
Auchan w Łomiankach, tel. 797-339-914

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·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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W or ga ni za cję wy da rze nia przy -
go to wa ne go przez urząd dziel ni cy
za an ga żo wa li się pra wie wszy scy

miesz kań cy ul. Płat ni czej, któ rzy
udo stęp ni li swo je ogród ki
pod licz ne atrak cje i oko licz ni

przed się bior cy. Bur mistrz To masz
Men ci na pod kre śla, że Sta re Bie -
la ny to po sia da ją ca nie po wta rzal -

ny kli mat „Bie lań ska Sta rów ka”,
uni ka to we miej sce nie tyl ko w ska -
li dziel ni cy, ale i ca łej War sza wy.

– Jesz cze w tym ro ku roz pocz nie -
my re mont ul. Schro ege ra na od -
cin ku ul. Przy by szew skie go – al.
Zjed no cze nia. Na ten cel prze zna -
czy my 1,6 mln zło tych. Bę dzie my
dą żyć do te go, aby w mo żli wie naj -
więk szym stop niu za cho wać kli -
mat przed wo jen nych Bie lan, m.in.
za mon tu je my elek trycz ne la tar nie
sty li zo wa ne na ga zo we, aby na sza
bie lań ska sta rów ka od zy ska ła
daw ny blask – za pew nia.

Wa żną czę ścią im pre zy by ło od -
sło nię cie ta bli cy z na pi sem
„ul. Cheł mżyń ska” – tak na zy wa ła
się Płat ni cza w la tach 1926–52,
a swo ją hi sto rycz ną na zwę stra ci -
ła, gdy po włą cze niu w gra ni ce
War sza wy Ka wę czy na wła dze
mia sta zde cy do wa ły się po zo sta -
wić na zwę wła śnie ka wę czyń skiej
uli cy Cheł mżyń skiej.

(red)

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.



Po 60 la tach ist nie nia war szaw -
ska hu ta po wo li zni ka ze świa do -
mo ści miesz kań ców mia sta. No -
wo cze sne fil try spra wi ły, że
z Wrze cio na czy Mło cin nie wi dać
już ru de go dy mu, a ogrom ny
„dwo rzec” na ro gu Ka spro wi cza
i Nocz nic kie go przy sło nił biu ro -
wiec z lat 50. Hu ty już nie wi dać
z da le ka.

– Wie lu oso bom w War sza wie
wy da je się, że jest już nie czyn na
– sły szę od Ewy Kar piń skiej,
rzecz nicz ki Ar ce lor Mit tal War -
sza wa, na po cząt ku spa ce ru
po za kła dzie. – Kil ka ra zy sły sza -
łam to od tak sów ka rzy zdzi wio -
nych tym, że pro szę o kurs
„do Hu ty”.

O tym, że za kład ma się do sko -
na le, prze ko nu ję się na tych miast
po wej ściu do sta low ni. W ogrom -
nym po miesz cze niu pa nu je pół -
mrok, roz świe tla ny przez czer wo -
ne roz bły ski i bla do żół te lam py.
Jest go rą co, w po wie trzu uno si się
pył. Ku mo je mu zdu mie niu przez
śro dek ha li prze la tu je kil ka go łę -

bi. Za raz po tem mam oka zję ob -
ser wo wać prze le wa nie 90 ton
płyn nej sta li o tem pe ra tu rze 1630
stop ni Cel sju sza. Nie sa mo wi ty wi -
dok, bu dzą cy sko ja rze nia
z mrocz ny mi fil ma mi scien ce -fic -
tion. Ale płyn na stal bi je ta kim
bla skiem, że le piej nie pa trzeć
na nią zbyt dłu go.

– W dal szej ko lej no ści do da ne
zo sta ną że la zo sto py, a na stęp nie
bę dą po bra ne prób ki – sły szę idąc
wzdłuż dłu giej li nii pro duk cyj nej.
– Na stęp nie stal jest od le wa na
i tra fia do wal cow ni. Pro du ku je -
my tu oko ło 500 ga tun ków sta li,
głów nie na po trze by prze my słu
mo to ry za cyj ne go. Ja ko je dy ni
w Pol sce wy ko nu je my np. stal,
z któ rej po wsta ją ło ży ska.

Te ren za kła du jest tak ogrom -
ny, że do wal cow ni je dzie my sa -
mo cho dem, po dro dze oglą da my
kom plet nie roz ry te przez dzi ki
traw ni ki. Za rów no one, jak i dzi ki
czy sar ny od daw na nie bo ją się
ani ha ła su, ani je żdżą cych po te -
re nie za kła du cię ża ró wek. W wal -

cow ni wła śnie trwa pro duk cja
prę tów do zbro je nia be to nu. Tra -

fia ją tu po now nie pod grza ne
w pie cu ga zo wym do 1250 stop ni
sta lo we blo ki, któ re na stęp nie są
wal co wa ne i cię te. Do gi gan tycz -
ne go po miesz cze nia wje żdża ją
cię ża rów ki kon tra hen tów i ca łe
po cią gi to wa ro we, ko rzy sta ją ce
z dłu giej bocz ni cy ko le jo wej, bie -
gną cej przez las Be mow ski. Stąd
go to wy pro dukt tra fia już bez po -

śred nio do od bior ców. Za nim
złom zmie nił się w ła do wa ne wła -
śnie na wa go ny sta lo we prę ty,
mu sia ło pra co wać nad tym wie le
osób. W py le i w ha ła sie.

– Ma my pro blem ze zna le zie -
niem mło dych tech ni ków ze śred -
nim wy kształ ce niem, któ rzy
chcie li by pra co wać na zmia ny
– do wia du ję się. – Hu ta pra cu je
bez prze rwy, więc pra cu je się
w bar dzo nie ty po wym try bie: trzy
ra zy w godz. 6:00–14:00, dzień
wol ny, trzy ra zy 14:00–22:00,
dzień wol ny, trzy ra zy 22:00–6:00
i dwa dni wol ne go.

Otwar ty 60 lat te mu za kład ni -
gdy nie za sy pia, pro du ku jąc set ki
ty się cy ton sta li rocz nie. Po upad ku
ko mu ni zmu ma ło kto spo dzie wał
się, że pry wa ty za cja przy nie sie tak
do bry sku tek. Pod rzą da mi kon cer -
nów Luc chi ni, Ar ce lor i wresz cie
Ar ce lor Mit tal za kład zo stał znacz -
nie zmo der ni zo wa ny. Obec ny wła -
ści ciel, bę dą cy naj więk szym pro du -
cen tem sta li na świe cie, za in we sto -
wał tu 460 mln zł. Śmia ło mo żna
po wie dzieć, że hu ta przy Ka spro -
wi cza jest te raz jed ną z naj no wo -
cze śniej szych w Eu ro pie.

Do mi nik Ga dom ski

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty -

za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• 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.

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

Na Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

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?

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”.




