
– Choć to jedna z mniejszych
przepraw w stolicy, będzie miała
swoją nazwę – powiedział pod-
czas uroczystego otwarcia wice-
prezydent Michał Olszewski.
– W konkursie warszawiacy po-
stanowili, że chcieliby ją nazwać
„Żerańską”. Teraz postaramy się,
by ich wybór zatwierdzili radni
Warszawy. Oddanie do użytku tej
przeprawy wprowadza nową ja-
kość, ważną dla rowerzystów
i spacerowiczów nie tylko z Biało-
łęki, ale i całej Warszawy. Stanie
się ona częścią składową niezwy-
kle oryginalnej i pięknej trasy re-
kreacyjnej. Most, którego remont
przeprowadziliśmy, połączy ist-
niejące fragmenty nadwiślańskich
ścieżek i stworzenie ciągu pieszo-

-rowerowego biegnącego od mo-
stu Łazienkowskiego aż do pół-
nocnych granic Warszawy.

Nowa kładka pieszo-rowerowa
powstała wzdłuż Wisły, nad kana-
łami prowadzący do śluzy „Że-
rań”, kanału Żerańskiego i base-
nu portowego, zwanego Zimowi-
skiem. Propozycja nazwy została
wskazana przez mieszkańców
w internetowym głosowaniu, ale
aby stała się obowiązująca, musi
jeszcze zostać zaakceptowana
przez Radę Warszawy.

Przeprawa została zaadaptowa-
na z rusztowania dla rurociągu,
które zostało wybudowane 23 lata
temu. Konstrukcja służyła pier-
wotnie transportowi mieszaniny
popiołów z wodą z elektrocie-

płowni Żerań na składowisko od-
padów paleniskowych przy Myśli-
borskiej. Eksploatacja taśmociągu

została zakończona pięć lat temu,
zaś pod koniec 2014 roku PGNiG
Termika przekazała żelazną kra-
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Jedyny taki most
� Kładka Żerańska – pierwsza w mieście przeprawa tylko dla
pieszych i rowerzystów jest już otwarta.

dokończenie na stronie 2

Całkowita
długość kładki to 230
metrów, a wraz
z rampami dojazdowymi
– ponad 300 metrów.
Połączyła ona istniejące
już ścieżki
pieszo-rowerowe
do gminy Jabłonna
(dystans 8,4 km) i mostu
Łazienkowskiego
(dystans 9,3 km).
Otwarcie przeprawy
umożliwiło stworzenie
nadwiślańskiej trasy
o łącznej długości 18 km.

źródło zdjęć: w
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We wto rek 30 sierp nia oko -
ło 9:30, w go dzi nach po ran ne go
szczy tu na skrzy żo wa niu Pło cho -
ciń skiej z Cie ślew skich do szło
do wy pad ku z udzia łem czar ne go
mo to cy kla triumph spe ed tri ple
i bia łej mi ni cię ża rów ki z zie lo ną,
me ta lo wą za bu do wą.

– Nie ste ty mi mo do brych ro ko -
wań kie row ca mo to cy kla zmarł
w szpi ta lu dwa dni po wy pad ku
– pi sze przy ja ciel zmar łe go. – Co
gor sze, kil ka dni przed wy pad -

kiem zo stał po raz pierw szy szczę -
śli wym oj cem. Te raz je go żo na
i do pie ro co na ro dzo ne dziec ko
po szu ku ją świad ków wy pad ku,
któ rzy po mo gą pro ku ra to rze roz -
wią zać spra wę tej tra gedi.

Wszyst kie oso by, któ re mo gą po -
móc w wy ja śnie niu przy czyn zda rze -
nia, pro szo ne są o kon takt z przy ja -
cie lem pa na Paw ła oraz oczy wi ście
ko men dą po li cji – tel. 22 603–75–55,
22 603–75–56 i 22 619–10–49.

(red)

Szukamy świadków wypadku
� Przyjaciele zmarłego proszą o pomoc w znalezieniu
świadków. Poszukujemy osób, które w tragiczny
wtorkowy poranek jechały Płochocińską.

tow ni cę war szaw skie mu sa mo rzą -
do wi.

Cał ko wi ta dłu gość kład ki
to 230 me trów, a wraz z ram pa mi
do jaz do wy mi – po nad 300 me -
trów. Po łą czy ła ona ist nie ją ce już
ście żki pie szo -ro we ro we do gmi ny
Ja błon na (dy stans 8,4 km) i mo -
stu Ła zien kow skie go (dy stans 9,3
km). Otwar cie prze pra wy umo żli -
wi ło stwo rze nie nad wi ślań skiej
tra sy o łącz nej dłu go ści 18 km.

Sze ro kość kład ki to 3,3 me tra,
a w świe tle przej ścia 3,1 me tra
sze ro ko ści i 4,3 me tra wy so ko ści.
Kon struk cja skła da się z czte rech
przę seł po sa do wio nych na trzech
fi la rach. Ca łość skła da się z 57
skrzyń kra to wych.

Oprócz ada pta cji do po trzeb
ru chu pie szych i ro we rzy stów,
na obu koń cach kład ki do bu do -
wa no plat for my wi do ko we, z któ -
rych mo żna ob ser wo wać pa no ra -
mę le wo brze żnej War sza wy. Prze -
pra wa jest oświe tlo na bia łym

świa tłem, któ re sa mo czyn nie
przy ga sza się w no cy i jest wzbu -
dza ne w mo men cie po ja wie nia się
prze chod nia lub ro we rzy sty.

Za in sta lo wa no rów nież oświe -
tle nie ilu mi na cyj ne, któ re umo żli -
wia roz świe tle nie kład ki w do wol -
nym ko lo rze. Na po trze by co -
dzien nej eks plo ata cji za pro gra -
mo wa no czte ry głów ne „sce ny
świetl ne”, do bra ne do ko lo rów
pór ro ku: wio sną przej ścia ko lo -
rów od błę ki tu przez róż do ja sne -
go zie lo ne go, la tem od żół te go
przez róż do ciem no zie lo ne go, je -
sie nią od nie bie skie go przez żół ty
do czer wo ne go i zi mą od błę ki tu
przez żół ty do fio le tu.              (red)

dokończenie ze strony 1

Jedyny taki most

Uzdro wi ciel 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.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt -
no ścią bez błęd ne go do tar cia
do źró dła cho ro by oraz tym, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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 Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

źródło: policja
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Pod ko niec ze szłe go ro ku
na Bia ło łę ce za wią za ła się Ochot -
ni cza Straż Po żar na, do któ rej
od ra zu do łą czy ło 30 osób. Dziś
po pra wie ro ku dzia łal no ści stra -
ża ków ochot ni ków jest 57, w tym
aż sie dem ko biet.

– Na sza obec na pra ca po le ga
na po ka zy wa niu, w ja ki spo sób
pra wi dło wo udzie lać pierw szej
po mo cy, al bo jak na le ży za bez -
pie czać miej sce zda rze nia.
Do żad nych ak cji nie mo że my
jeź dzić, nie ma my bo wiem stra -
żni cy i sa mo cho du. Wóz ma my
obie ca ny od ko men dan ta miej -
skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej, jed nak prze ka że nam go do -
pie ro po wy bu do wa niu ga ra żu.

Sta ra my się o dział kę, na któ rej
mo gli by śmy po sta wić stra żni cę
– mó wi pre zes OSP Krzysz tof Bu -
dek. – Zwró ci li śmy się do władz
dziel ni cy o prze ka za nie nam te re -
nu u zbie gu Pło cho ciń skiej ze
Spe dy cyj ną. Oprócz stra żni cy
chcie li by śmy wy bu do wać tu ca łe
cen trum ra tun ko we – do da je.

We dług ochot ni ków cen trum ra -
tun ko we to sta cja po go to wia ra tun -
ko we go, cen trum za rzą dza nia kry -
zy so we go i de le ga tu ra miej skie go
Biu ra Bez pie czeń stwa i Za rzą dza -
nia Kry zy so we go. Ta ostat nia wy da -
je się być za sko czo na po my słem

– Na Ma ry wil skiej urzę du je my
bli sko rok i żad ne go prze nie sie -
nia obec nie nie pla nu je my. Je ste -

śmy jed nost ką pod po rząd ko wa ną
or ga nom wy ższym niż Ochot ni cza
Straż Po żar na i nic wspól ne go ze
sto wa rzy sze niem nie ma my – ko -
men tu je pla ny stra ża ków kie row -
nik ze spo łu Je rzy Ja czew ski.

Co na to wła dze Bia ło łę ki?
– Ochot ni cza Straż Po żar na zwró -

ci ła się do urzę du dziel ni cy z proś bą
o prze ka za nie te re nu na bu do wę
stra żni cy OSP i je śli gru pa miesz -
kań ców chce dzia łać na rzecz lo kal -
nej spo łecz no ści, to po win no ścią sa -
mo rzą du jest wspie ra nie tej ini cja ty -
wy – mó wi bur mistrz dziel ni cy Ilo na
So ja -Ko złow ska. – Zgod nie z kom -
pe ten cja mi ten wnio sek roz pa tru je
Biu ro Mie nia Mia sta i Skar bu Pań -

stwa. Od ra zu jed nak za zna czę, że
wska za na przez OSP dział ka u zbie -
gu ul. Pło cho ciń skiej i Spe dy cyj nej
znaj du je się zbyt bli sko dzia ła ją cych
za wo do wych jed no stek stra ży po -
żar nej przy ul. Mo dliń skiej 15 (w są -
siedz twie EC Że rań) i przy ul. Cza -
ro dzie ja 19 i re jo ny ich dzia ła nia na -
kła da ły by się. Ko lej na na te re nie
dziel ni cy – w tym wy pad ku ochot ni -
cza – straż po żar na du żo bar dziej
jest po trzeb na w nie zwy kle szyb ko
roz wi ja ją cej się wschod niej czę ści
Bia ło łę ki – do da je pa ni bur mistrz.

Ilu stra ża ków po trze bu je my?
Ko men da Miej ska Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej te mat po wsta nia
OSP na Bia ło łę ce ko men tu je la -
ko nicz nie, bez wda wa nia się
w me ry to rycz ną oce nę pro jek tu.
– Za kres dzia łal no ści sto wa rzy -
sze nia wy ma ga uzgod nie nia przez
Mi ni stra Spraw We wnętrz nych
– mó wi za stęp ca ko men dan ta
miej skie go bryg. mgr inż. Ar tur
Ru dzik, przy po mi na jąc jed no cze -
śnie, że na Bia ło łę ce są już dwie
za wo do we jed nost ki.

Ja ki jest sens prze ka za nia dział -
ki na Pło cho ciń skiej ochot ni kom,
któ rzy na stęp nie wy stą pią
do władz mia sta z wnio skiem
o sfi nan so wa nie bu do wy stra żni -
cy? Czy nie le piej do po sa żać za -
wo dow ców? Wła dze dziel ni cy su -
ge ru ją, że bu do wa jed nost ki OSP
w od le gło ści 2,5 km od jed nost ki
za wo do wej mi ja się z ce lem i stra -
ża cy ochot ni cy ra czej nie otrzy -
ma ją wska za nej dział ki.

– Do tej po ry nic nie sta ło
na prze szko dzie, aby śmy po zy ska li
te ren przy Spe dy cyj nej – in for mu -
je pre zes OSP, któ ry o su ge stii
zmia ny lo ka li za cji do wie dział się
od nas. – Za rząd dziel ni cy bez po -
ro zu mie nia z na mi po sta no wił
zmie nić na szą lo ka li za cję i jest
nam przy kro z te go po wo du. Lo -
ka li za cja na Zie lo nej Bia ło łę ce nie
jest od po wied nia. Te ren przy Spe -
dy cyj nej znaj du je się w cen tral nej
czę ści dziel ni cy, dzię ki cze mu mo -
że my do god nie wy je żdżać do dzia -
łań. My ja ko OSP dzia ła my ja ko
wspar cie, pierw szeń stwo i tak ma -

ją jed nost ki na Cza ro dzie ja
i na Że ra niu – do da je Bu dek.

Je śli ochot ni cy do sta li by dział -
kę na Pło cho ciń skiej, to – gdy już
po kil ku ko lej nych la tach zbu du ją
stra żni cę – czy aby na pew no by li -
by wte dy wy sy ła ni na ak cje?
Pierw szeń stwo przy wy jaz dach
na ak cje za wsze bę dą mie li za wo -
dow cy. Czy za tem na Bia ło łę ce
w ogó le jest po trzeb na Ochot ni -
cza Straż Po żar na?

(mk)

Po co Białołęce ochotnicza straż pożarna?
� Działają już niemal rok, jednak cały czas w domu jednego ze strażaków. Białołęccy ochotnicy chcieliby wybudować strażnicę. Uważają, że
najlepsza byłaby lokalizacja przy Płochocińskiej. Innego zdania są władze dzielnicy.

Władze
dzielnicy sugerują, że
budowa jednostki OSP
w odległości 2,5 km
od jednostki zawodowej
mija się z celem i strażacy
ochotnicy raczej nie
otrzymają wskazanej
działki.

źródło: https://w
w

w.facebook.com
/O

SP
bialoleka/?fref=

ts



2 li sto pa da zo sta ło pod pi sa ne
po ro zu mie nie o współ pra cy
Dziel nic Lich ten ber gu oraz Bia -
ło łę ki. Jest to ko lej ny krok do za -
cie śnie nia i po sze rze nia wię zi obu
Dziel nic w za kre sie edu ka cji, kul -
tu ry i spor tu, sa mo rząd no ści
i współ pra cy urzę dów oraz w za -
kre sie go spo dar ki i tu ry sty ki. Ze
stro ny dziel ni cy Lich ten berg do -
ku ment pod pi sa ła Bur mistrz
dziel ni cy – Bir git Mon te iro, któ ra
przy je cha ła z wi zy tą na Bia ło łę kę.

Hi sto ria współ pra cy obu Dziel -
nic się ga 8 mar ca 2000 r., kie dy
zo sta ło pod pi sa ne pierw sze po ro -
zu mie nie. Re la cje mię dzy dziel ni -
ca mi są bu do wa ne m.in. po przez
wy mia nę mło dzie ży, czy in for ma -
cji i do świad czeń w spra wach
zwią za nych z funk cjo no wa niem
ad mi ni stra cji lo kal nej.

Sa me wi zy ty przed sta wi cie li sa -
mo rzą du są rów nież zna ko mi tą
oka zją do po zna nia kul tu ry oraz
zwie dza nia no wa tor skich miejsc
w Dziel ni cach. Przy kła dem jest
m.in. na sze bia ło łęc kie „3 po ko je
z kuch nią, przy ul. Głę boc kiej,

któ re za spra wą po przed niej wi zy -
ty de le ga cji z Nie miec zy ska ło
nie ma ły roz głos w Ber li nie. Dla -
te go re ali zo wa ny pro jekt ak tyw -
no ści lo kal nej na proś bę Bur -
mistrz Lich ten ber ga Pa ni Bir git
Mon te iro był jed nym z wa żniej -
szych punk tów li sto pa do wej wi zy -
ty. Idea bia ło łęc kich” 3 po koi
z kuch nią jest dla nie miec kich
part ne rów na ty le in te re su ją ca, iż
re ali za cja po dob ne go przed się -
wzię cie w przy szło ści ma się od -
być w Lich ten ber gu. Re ak cje
przed sta wi cie li sa mo rzą du Ber li -
na by ły bar dzo po zy tyw ne, go ście
z za in te re so wa niem oglą da li pla -
ców kę i za sta na wia li się jak u sie -
bie mo gą za go spo da ro wać ta ką
prze strzeń.

Po ro zu mie nie o współ pra cy
na la ta 2016–2018 pod pi sa li Bur -
mi strza Dziel ni cy Lich ten berg
Bir git Mon te iro oraz człon ko wie
Za rzą du Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st.
War sza wy – Bur mistrz Ilo na So ja -
-Ko złow ska, Z -ca Bur mi strza Ja -
cek Pod dęb niak, Z -ca Bur mi strza
Mar cin Adam kie wicz.

Szko ła Pod sta wo wa nr 257 mo -
że po chwa lić się pierw szym
szkolnym ba lo nem spor to wym
w na szej dziel ni cy. In we sty cję wy -
ko nał pry wat ny in we stor, któ ry
na trzy la ta wy dzie rża wił od szko ły
bo isko. Pierw szeń stwo w ko rzy sta -
niu z ha li ma ją dzie ci z pod sta -
wów ki, ale po go dzi nie 16 z obiek -
tu mo gą ko rzy stać wszy scy chęt ni
– któ rzy za to za pła cą. Gra fik wy -
naj mu bo iska po wo li się za peł nia,
choć za go dzin ną przy jem ność za -
jęć „pod ba lo nem” gru pa mu si za -

pła cić oko ło 600 zł. Kosz ty mo żna
ob ni żyć w przy pad ku wy na ję cia
czę ści obiek tu – na bo isku mo gą
tre no wać jed no cze śnie trzy dru ży -
ny.

– Jest dro go. Mie sięcz ne opła ty
za tre nin gi w klu bie spor to wym
znacz nie wzro sły – ko men tu je
jed na z ma tek.

Mogło być taniej, nie
chcieliśmy

W zna le zie niu pry wat ne go in -
we sto ra, któ ry zde cy do wał by się

na po sta wie nie ha li, po ma gał Pa -
weł Ty burc. Rad ny od dwóch lat,
bez sku tecz nie, pró bu je prze ko nać
miesz kań ców, że ba lon nad bo -
iskiem to wy mier na ko rzyść dla
tre nu ją cych bia ło łę czan. W bu -
dże cie par ty cy pa cyj nym je go pro -
jekt za kry cia bo iska BOS na Stru -
my ko wej prze padł dwu krot nie.
Być mo że z po wo du sza co wa nych
kosz tów in we sty cji – 800 tys. zł.
Pa weł Ty burc pod kre śla, że dziel -
ni co wy ba lon był by jed nak dzię ki
te mu na wet trzy krot nie tań szy dla

fi nal nych użyt kow ni ków – tre nu -
ją cych na bo isku spor tow ców,
mło dzie ży i dzie ci.

– Pierw sza na Bia ło łę ce przy -
szkol na ha la pneu ma tycz na o tak

wy so kiej tech no lo gii jest du żym
suk ce sem, trud no jed nak mó wić
o peł nym za do wo le niu – ko men -
tu je Ty burc. – Dziel ni ca nie mo że
wpły nąć na in we sto ra, to on na -
rzu ca ce nę za wy na jem obiek tu.
Ko rzy sta nie z ba lo nu spor to we go
na le żą ce go do dziel ni cy by ło by

o wie le tań sze dla bia ło łęc kich
klu bów spor to wych. Jed nak mi mo
wy so kiej ce ny chęt nych jest mnó -
stwo. Po twier dza to, że szkół ki
pił kar skie i miesz kań cy po trze bu -
ją te go ty pu udo god nień do tre -
no wa nia.

W go dzi nach za jęć ha la bę dzie
do dys po zy cji na uczy cie li wy cho -
wa nia fi zycz ne go, a szko ła zy ska
do dat ko we do cho dy z ty tu łu dzie -
rża wy bo iska (za ten bo nus szko ły
za pła cą głów nie ro dzi ce jej wła -
snych uczniów). – Jesz cze w obec -
nej ka den cji bę dzie my szu kać
fun du szy, aby za ku pić po dob ną
ha lę dla bo iska BOS przy ul. Stru -
my ko wej. A być mo że, idąc
za przy kła dem Bie lan, uda się za -
da szyć bo isko w par ku Pi cas sa.
W przy szłym ro ku pew nie też wy -
star tu ję z po my słem za ku pu ha li
w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go 2018. Do trzech ra zy sztu ka
– do da je rad ny Ty burc.

Z ha li pneu ma tycz nej ko rzy stać
bę dzie mo żna już za kil ka dni.
Trwa ją ostat nie pra ce mon ta żo we.

(mk)

Pierwsza
na Białołęce
przyszkolna hala
pneumatyczna o tak
wysokiej technologii jest
dużym sukcesem, trudno
jednak mówić o pełnym
zadowoleniu – komentuje
Tyburc. – Dzielnica nie
może wpłynąć
na inwestora, to on
narzuca cenę
za wynajem obiektu.

Balon sportowy nad szkolnym boiskiem 
� Przy Podróżniczej stanęła hala pneumatyczna nad szkolnym boiskiem. To pierwszy dostępny dla każdego, a drugi na
Białołęce tego typu obiekt. Pod pierwszym od dwóch lat trenują młodzi piłkarze Escola Varsovia.
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Białołęka i berliński Lichtenberg
podpisały porozumienie
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Pla no wa na od kil ku de kad tra sa
Ol szyn ki Gro chow skiej jest jed ną
z naj więk szych nie zre ali zo wa nych
in we sty cji w War sza wie. Zgod nie
z ak tu al ny mi do ku men ta mi bę dzie
się ona roz po czy nać w głę bi Waw -
ra, na wy so ko ści skrzy żo wa nia Wa -
łu Mie dze szyń skie go z Trak tem Lu -
bel skim, i po bie gnie na pół noc, du -
blu jąc Wał Mie dze szyń ski i Pa trio -
tów. Po prze cię ciu Tra sy Sie kier -
kow skiej, Ostro bram skiej i Gro -
chow skiej tra sa przej dzie mię dzy
Tar gów kiem i Ząb ka mi, i wej dzie
w gra ni ce Bia ło łę ki obok dzi siej sze -
go wę zła S8 z Głę boc ką. Po za War -
sza wą dro ga skrę ci na za chód,
prze tnie gmi ny Nie po ręt, Wie li -
szew, No wy Dwór Ma zo wiec ki
i Po mie chó wek i po łą czy się z S7
w po bli żu lot ni ska w Mo dli nie.
Na Bia ło łę ce przy szły prze bieg tra -
sy mo żna so bie wy obra zić np. obok
osie dla Der by, gdzie wi dać 50-me -
tro wy nie za bu do wa ny pas. To re -
zer wa te re nu.

– Tra sa od dłu ższe go cza su po zo -
sta je w świe cie ma rzeń miesz kań -
ców Zie lo nej Bia ło łę ki, któ rzy upa -
tru ją w niej mo żli wość po pra wy
dra ma tycz nej sy tu acji ko mu ni ka cyj -
nej – mó wi Jan Mac kie wicz, pre zes
sto wa rzy sze nia Ra zem dla Bia ło łę -

ki. – Czy nie le piej by ło by po now nie
za sta no wić się nad cha rak te rem
dro gi i wy brać ta ki wa riant, któ ry
po zwo li na jak naj szyb szą re ali za cję,
z uwzględ nie niem bu do wy tak wa -
żnej li nii tram wa jo wej? War te roz -
wa że nia jest ta kie pro jek to wa nie
tra sy, aby mia ła cha rak ter mniej
tran zy to wy, a bar dziej uwzględ nia ła
po trze bę roz wo ju lo kal nej sie ci dro -
go wej. Obec ny układ już te raz jest
nie wy dol ny.

Opi sa na wy żej tra sa od kil ku dzie -
się ciu lat jest ry so wa na ma pach, ilu -
stru ją cych do ku men ty pla ni stycz ne
War sza wy i wo je wódz twa, ale
do dziś nie zbu do wa no na wet jed -
ne go jej frag men tu. W wie lo let niej
per spek ty wie fi nan so wej mia sta nie
wid nie je ta ka po zy cja, jak bu do wa
tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej. Ak ty -
wi ści Ra zem dla Bia ło łę ki po sta no -
wi li do wie dzieć się, na ile za awan -
so wa ne są pra ce na pół noc od dziel -
ni cy, po za gra ni ca mi War sza wy.

– Nie pro wa dzi my prac w za kre -
sie przy go to wa nia tej in we sty cji
– od po wie dział Ma riusz Ko ze ra, wi -
ce dy rek tor Ma zo wiec kie go Za rzą -
du Dróg Wo je wódz kich, któ ry teo -
re tycz nie ma bu do wać od ci nek
w gmi nach są sia du ją cych z War sza -
wą. – Ter min re ali za cji na chwi lę

obec ną nie jest uję ty w żad nym
obo wią zu ją cym pro gra mie re ali za -
cyj nym dla za dań in we sty cyj nych
wo je wódz twa.

Do pó ki pra ce za rów no w War -
sza wie, jak i są sied nich gmi nach, są
tak ma ło za awan so wa ne, sa mo rzą -
dy ma ją czas na za sta no wie nie się
nad funk cją przy szłej „tra sy”. Tra sa
szyb kie go ru chu czy zwy kła uli ca?
Ile pa sów ru chu? Z wia duk ta mi
i bez ko li zyj ny mi wę zła mi, czy bez
nich? Z ekra na mi aku stycz ny mi czy
du żą licz bą no wych drzew? Na wet
rad ni z Zie lo nej Bia ło łę ki są w tej
spra wie po dzie le ni.

Po łą czyć wo dę z ogniem…
– Tra sa po win na peł nić dwie

funk cje, po zor nie sprzecz ne – mó -
wi rad ny Wal de mar Ro szak. – Bę -
dzie krę go słu pem ko mu ni ka cyj -
nym wschod niej Bia ło łę ki, któ ry
za pew ni szyb ki do jazd do Tra sy
To ruń skiej. Rów no cze śnie prio ry -
te tem jest za pew nie nie jak naj -
więk szej do stęp no ści po przez po -
łą cze nia z lo kal ny mi uli ca mi. Tra -
sa po win na się też stać ży wą, miej -
ską uli cą z obiek ta mi han dlo wy mi

i usłu go wy mi. Dla te go trze ba roz -
dzie lić szyb kie jezd nie bez ko li zyj -
ne od tych prze zna czo nych do ru -
chu lo kal ne go. Po środ ku mie li by -
śmy pas tram wa jo wo -au to bu so wy.
Po ich le wej i pra wej stro nie zna -
la zły by się po dwa pa sy dla szyb -
sze go prze jaz du, po bo kach zaś
jezd nie dla lo kal ne, ma ją ce
po 1–2 pa sy w jed nym kie run ku.

We dług opi sy wa nej przez rad -
ne go kon cep cji fir my DHV, przy -
go to wa nej czte ry la ta te mu, uli ca
wi zu al nie przy po mi na ła by al.
KEN, ale z do dat ko wo wy dzie lo -
ną czę ścią środ ko wą dla bez ko li -
zyj ne go ru chu tran zy to we go
i – cze go na Ur sy no wie nie ma
– to ro wi skiem tram wa jo wym po -
środ ku.

…czy zbudować miejską
ulicę?

– Du że wę zły dro go we i tran zy -
to we es ta ka dy by ły by ucią żli we
dla miesz kań ców, któ rych osie dla
nie jed no krot nie bez po śred nio są -
sia do wa ły by z tra są – uwa ża rad -
na An na My śliń ska. – Na to miast
dro ga o cha rak te rze lo kal nym ze

ście żka mi ro we ro wy mi, przej ścia -
mi dla pie szych, zwięk sze niem
licz by ulic po przecz nych i prze ci -
na ją cych (np. Skarb ka z Gór, Le -
wan dów i Be ren so na) za pew ni ła -
by zrów no wa żo ny roz wój tej czę -
ści War sza wy, a przede wszyst kim
po pra wi ła do stęp ność do ko mu ni -
ka cyj ną. Dla te go na le ża ło by ob ni -
żyć ka te go rię tej uli cy, z za cho wa -
niem to ro wi ska tram wa jo we go.

– Po stu lat tra sy Ol szyn ki Gro -
chow skiej ja ko dro gi lo kal nej
pod czas zbie ra nia uwag do pla nu
miej sco we go w cią gu za le d wie ty -
go dnia po par ło 238 osób – do da je
rad na Agniesz ka Bo row ska.
– Nikt nie chce ti rów nad gło wa -
mi i wen ty la to rów za mon to wa -
nych pod es ta ka dą, któ re wy pro -
wa dzą spa li ny na na sze bal ko ny.

Przy go to wy wa ny wła śnie plan
miej sco wy obej mu je re zer wę te -
re nu pod tra sę na od cin ku od S8
do Be ren so na. Je go po pra wio ny
pro jekt, uwzględ nia ją cy licz ne
uwa gi oko licz nych miesz kań ców,
zo ba czy my praw do po dob nie
w po ło wie przy szłe go ro ku.

(dg)

Główna ulica Białołęki. Zaawansowanie prac: 0%
� Tak zwana trasa Olszynki Grochowskiej ma być najważniejszą drogą Zielonej Białołęki. Dziś nie ma nią nawet pomysłu.

Widoczna na zdjęciu przestrzeń pomiędzy Parkiem Magiczna 
a ulicą Głębocką jest rezerwą terenu właśnie 

pod trasę Olszynki Grochowskiej





Sy tu acja po li tycz na w na szej
dziel ni cy do ła twych nie na le ży.
Spo kój, ja ki – zda wa ło by się – za -
pa no wał po wy bo rze no we go za rzą -
du z Ilo ną So ją -Ko złow ską na cze -
le, jest po zor ny. W są dach to czą się
spra wy do ty czą ce te go, kto jest le -
gal nym prze wod ni czą cym ra dy
i bur mi strzem dziel ni cy. Wła śnie
za padł wy rok, że wy bór za rzą du
na se sji pod prze wod nic twem Wik -
to ra Kli miu ka jest le gal ny.

Przy po mnij my, że wła dze War -
sza wy uwa ża ją, że le gal ną prze -
wod ni czą cą jest wciąż An na Maj -
chrzak. Czy to ozna cza, że So ja -
-Ko złow ska po win na prze ka zać ga -
bi net Ja no wi Mac kie wi czo wi? Nie -
ko niecz nie. Uchwa ły o jej wy bo rze
nikt nie za ska rżył. Teo re tycz nie
gro zi nam sy tu acja, że dwa za rzą dy
bę dą uwa żać się za le gal ne.

Orzecz nic two nie wa żne
od 15 lat

– Ten wy rok na ra zie ni cze go
nie zmie nia. Po twier dza je dy nie
per ma nent ne ła ma nie pra wa
przez Han nę Gron kie wicz -Waltz
– ko men tu je Krzysz tof Zy grzak,
by ły bur mistrz Be mo wa, usu nię ty
przez wła dze mia sta przy po mo cy
sztu czek praw nych. – Je śli sąd ad -
mi ni stra cyj ny uwzględ nia skar gę,
to z mo cy pra wa wstrzy mu je wy -
ko na nie za ska rżo nej uchwa ły,
a w tym wy pad ku ma my do czy -
nie nia z od rzu ce niem skar gi, więc
nie jest tak, że na pod sta wie te go
wy ro ku Jan Mac kie wicz po wi nien
za jąć fo tel bur mi strza. On po wi -
nien go za jąć już na pod sta wie
roz strzy gnię cia nad zor cze go wo -
je wo dy, ale je śli nikt nie za ska rżył
uchwa ły o po wo ła niu kil ka mie -

się cy póź niej no we go za rzą du, to
praw do po dob nie ma my dwa za -
rzą dy Bia ło łę ki w obie gu praw -
nym – do da je by ły bur mistrz Be -
mo wa.

Za rząd mia sta nie za sto so wał
się do roz strzy gnię cia wo je wo dy
w spra wie za rzą du i wy ro ku WSA
w kwe stii wy bo ru Kli miu ka
na prze wod ni czą ce go po wo łu jąc
się na nie pra wo moc ność wy ro -
ków, co ostat ni wy rok WSA bar -
dzo wy raź nie na pięt no wał. Sąd
wska zał, że praw ni cy miej scy za -
sto so wa li ar gu men ta cję i orzecz -
nic two nie wa żne od… 15 lat.
„Stwier dze nie przez or gan nad zo -
ru nie wa żno ści uchwa ły lub za rzą -
dze nia or ga nu gmi ny wstrzy mu je
ich wy ko na nie z mo cy pra wa”
– stwier dził sąd.

– Cze ka my na pi sem ne uza sad -
nie nie. Naj pierw mu si my zo ba -
czyć, jak sąd od niósł się do na -
szych ar gu men tów – mó wi Bar -
tosz Mil czar czyk, rzecz nik sto -
łecz ne go ra tu sza.

Ba ła gan w ra tu szu
Pierw szy pra wo moc ny wy rok

za pad nie za pew ne już za mie siąc.
Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
orzek nie, czy Wik tor Kli miuk jest
le gal nym prze wod ni czą cym. Je śli
przy zna ra cję Kli miu ko wi, to
w ra tu szu na Mo dliń skiej znów
bę dzie go rą co. Ak tu al nie trwa
bo wiem prze rwa w se sji, któ rej
prze wod ni czy Kli miuk. Bę dzie
mu siał ją wzno wić. Dys po nen tem
po rząd ku ob rad jest rad ny Wal de -
mar Ro szak z PO. Mo żna przy -
pusz czać, że po pro si o roz sze rze -
nie po rząd ku o ślu bo wa nie rad nej
Lu cy ny Wnu szyń skiej.

Je śli do ślu bo wa nia doj dzie, to
za pew ne Kli miuk zo sta nie szyb ko
od wo ła ny, chy ba że… ogło si prze -
rwę. Nie ofi cjal nie wia do mo, że PiS
chce, aby wo je wo da unie wa żnił
man dat rad nej Wnu szyń skiej, bo ta
nie zło ży ła ślu bo wa nia na se sji zwo -
ła nej przez Kli miu ka. I choć ślu bo -
wa ła dwa ra zy przed prze wod ni czą -
cą Maj chrzak, to sce na riusz, że wo -

je wo da wy ga sza jej man dat wy da je
się po li tycz nie praw do po dob ny. Jej
miej sce w ra dzie za jął by Mie czy -
sław Am bro zie wicz, o któ rym nie -
ofi cjal nie wia do mo, że po roz ła mie
Ini cja ty wy Miesz kań ców Bia ło łę ki
do ga da ny jest z Ja nem Mac kie wi -
czem, co ozna cza ło by po now ną
zmia nę ukła du sił w ra dzie dziel ni -
cy. Stra sze nie wy ga sze niem man da -
tu Wnu szyń skiej mo że mieć też cel
po li tycz ny, czy li „wy rwa nie” jej bra -
ta Pio tra Ba siń skie go z ko ali cji
z PO. Sce na riu szy jest wie le. Ba ła -
gan w ra tu szu jest wspól ny dla ka -
żde go z nich.

Nie na le ży też za po mi nać, że
w bia ło łęc kim spo rze klu czo we
mo że oka zać się to, kto ma i bę -
dzie miał peł no moc nic twa Han ny
Gron kie wicz -Waltz. Pó ki co po -
sia da je za rząd z So ją -Ko złow ską
i ra czej ma ło praw do po dob ne wy -
da je się, że by miał je otrzy mać za -
rząd Mac kie wi cza.

Ba ła gan na Bia ło łę ce po trwa
za pew ne do wy bo rów. Aby unik -
nąć go w przy szło ści nie zbęd na
jest no we li za cja usta wy war szaw -
skiej, ogra ni cza ją ca wszech wła dzę
pre zy den ta mia sta i – naj le piej
– bez po śred nie wy bo ry bur mi -
strzów ze znacz nie więk szy mi
kom pe ten cja mi niż obec nie.

Bar tek Wo łek

Kto jest burmistrzem Białołęki?
� Kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie wyboru zarządu dzielnicy Białołęka z Janem Mackiewiczem
na czele. Zdaniem sądu nie ma wątpliwości, że wybór ten był legalny. Czy to oznacza, że Ilona Soja-Kozłowska
pożegna się z fotelem burmistrza?
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Age on Se cu ri ty wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom Wspól not
– pro po nu je my E -ochro nę 24 – ra -
cjo nal ne zmniej sze nie sta cjo nar nej
ochro ny fi zycz nej po łą czo ne ze sta -
łą trans mi sją wi zji z ka mer za in sta -
lo wa nych na osie dlu do na sze go
cen trum mo ni to rin gu oraz cy klicz -
ne pre wen cyj ne pod jaz dy i ob cho -
dy osie dla re ali zo wa ne przez na sze
pa tro le in ter wen cyj ne. Na osie -
dlach, gdzie nie ma sys te mów

CCTV lub są nie wy star cza ją ce
– do ko nu je my in sta la cji i mo der ni -
za cji mo ni to rin gu. Usłu ga ob ję ta
jest peł nym ubez pie cze niem.

Age on Se cu ri ty jest kon ce sjo -
no wa nym pod mio tem spe cja li zu -
ją cym się w kom plek so wej ochro -
nie osób i mie nia oraz in sta la -
cjach sys te mów za bez pie czeń
tech nicz nych. Na war szaw skim
ryn ku dzia ła my od 2012 ro ku.

Po sia da my wła sne Cen trum Mo -
ni to rin gu Wi zji, wła sną Sta cję
Mo ni to ro wa nia Sy gna łów Alar -
mo wych, wła sne Pa tro le In ter -
wen cyj ne. Zau fa ło nam po nad 40
osie dli miesz ka nio wych, ja ko je -
dy ni w Pol sce ochra nia my Za -
kon, za ufa niem ob da rzy ły nas ta -
kie fir my jak JW. Con struc tion,
Bu di mex, Es -bud, Przed się bior -
stwo Ba dań Geo fi zycz nych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E -OCHRO NA 24 – naj sku tecz niej sza
ochro na Two je go osie dla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823; 
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.

Za wod ni cy bie gu Run or De ath
mie li do po ko na nia „Las Tru -
pów”, czy li li czą cą 5,4 km tra sę
przez las na Chosz czów ce. Ce lem
za ba wy by ło nie tyl ko prze kro cze -
nie me ty, ale za cho wa nie choć
jed ne go z czte rech „żyć” – szarf,
któ re po dro dze pró bo wa li im
ode brać ata ku ją cy zom bie. Mi mo
pa da ją ce go desz czu i gra du im -
pre za by ła hi tem, wzię ło w niej
udział łącz nie po nad 1500 osób.

Ży wy czy mar twy?
Bieg po „Le sie Tru pów” był

cię żki i uczest ni cy łą czy li się w kil -
ku oso bo we dru ży ny. Sa mot ni bie -
ga cze swo je szar fy tra ci li już
na pierw szych ki lo me trach tra sy
i na me tę spo koj nie wbie ga li ja ko
„mar twi”. – Nie wszy scy po de szli
zdro wo do ry wa li za cji. Na me cie
wi dzia łem wie le osób, któ re do -
pie ro po prze kro cze niu li nii roz -
pi na ły blu zy i wy cią ga ły ukry te
szar fy. A prze cież tu nie li czył się
czas, a za ba wa – mó wi Mo ni ka.

– Nie któ rzy zom bie nie sto so wa li
się do re gu la mi nu i za miast jed nej
za bie ra li dwie szar fy. Go ni li uczest ni -
ków po le sie, mi mo że su ro wo mie li
to za ka za ne. Ale za ba wa i tak by ła
świet na – śmie je się Woj tek.- Je dy ne

co mógł bym za pro po no wać or ga ni -
za to rom to wy bór la su z pod bie ga mi.
Zom bie wi dać by ło już z du żej od le -
gło ści. Choć i tak bar dzo trud no by ło
się przez nich prze drzeć – do da je.

(mk)

Halloween na sportowo

Bieg żywych trupów
� Kilkaset osób uciekało w ostatni weekend przed hordą wściekłych zombie
w Choszczówce.

Kon fe ren cja szko le nio wa „Z Cu -
krzy cą na Ty, nie daj się!” od bę dzie
się 19 li sto pa da w Bia ło łęc kim
Ośrod ku Kul tu ry przy ul. Van Go -
gha 1, w godz. 9:00–15:30.

Kon fe ren cja na Bia ło łę ce jest
kie ro wa na do wszyst kich za in te -
re so wa nych pro ble ma ty ką dia be -
to lo gii. Pre le gen ta mi bę dą eks -
per ci w dzie dzi nie dia be to lo gii
i die te ty ki mi.in. z In sty tu tu Żyw -
no ści i Ży wie nia, Kli ni ki En do -
kry no lo gii i Dia be to lo gii In sty tut

„Po mnik -Cen trum Zdro wia
Dziec ka”, czy Od dzia łu Kli nicz ny
Dia be to lo gii Dzie cię cej i Pe dia trii
WUM.

W trak cie spo tka nia bę dzie
mo żli wość po mia ru po zio mu cu -
kru we krwi.

Udział w kon fe ren cji jest bez -
płat ny, re je stra cja do 13 li sto pa da
jest obo wiąz ko wa.

Ewa Ga jew ska
rad na dziel ni cy Bia ło łę ka

sto wa rzy sze nie Ra zem dla Bia ło łę ki

Konferencja szkoleniowa
Chorujesz na cukrzycę?
� Cukrzyca jest jedną z największych katastrof
zdrowotnych XXI wieku. Wszystkich zainteresowanych
profilaktyką i zagrożeniami związanymi z tą chorobą,
zapraszamy na pierwszą na Białołęce konferencję
szkoleniową „Z Cukrzycą na Ty, nie daj się”.



Bia ło łęc kie Za głę bie Te atral ne
zmie nia swo je ob li cze. W ro ku
swo ich 18. uro dzin eks pe ry men -
tu je w kie run ku no wych form,
w któ rym two rzy wem są au tor skie
sce na riu sze i wi zja re ży se ra oraz
zbio ro wa kre acja ak to rów.
Do koń ca ro ku wy sta wio ne zo sta -
ną dwie sztu ki bę dą ce re ali za cją
no wej for mu ły dzia łal no ści BZT.

Kul to we la ta 90.
Pierw sza z nich to spek takl

w re ży se rii Pio tra Ra taj cza ka
„Woln -ość'90” zre ali zo wa ny przez
Ze spół Te atru 13. „Woln -ość '90”
to te atral ny pro jekt do ty czą cy in -
dy wi du al nych hi sto rii po ko le nia
do ra sta ją ce go w okre sie wiel kie -
go prze ło mu 1989 ro ku i w pierw -
szych la tach trans for ma cji. Twór -
cy spek ta klu wspo mnie nia wła sne
zde rza ją z iko nicz ny mi, barw ny mi
po sta cia mi epo ki lat 90-tych jak
pierw si pol scy biz nes me ni, twór cy
di sco -po lo, sfru stro wa ne ofia ry
trans for ma cji, no wo bo gac ka kla sa
śred nia z pierw szy mi wy jaz da mi
do Egip tu i Tu ne zji, pierw si de -
mo kra tycz ni po li ty cy… Sen ty -
men tal ne hi sto rie z mło do ści łą -
czą się z sza leń czym tem pem epo -
ki lat 90-tych, gdzie w te le wi zji
kró lu ją: Ko ło For tu ny, Kasz pi -
row ski, tur niej Czar Par, pierw sze
my dla ne ope ry, a w po pkul tu rze
mu zy ka Di sco Po lo, Grun ge
i Rap.

Pre mie ra: 20 li sto pa da
godz. 18:00, BOK ul. Głę boc -
ka 66.

Wiecz nie mło dzi „Nie win ni”
Dru ga z pre mier, spek takl

„Nie win ni”, zo sta nie wy sta wio ny
przez Te atr Dzia łań Twór czych
– naj młod szy ze spół BZT, któ ry
w ubie głym ro ku świę to wał ju bi le -
usz 10-le cia ist nie nia. Spek takl
jest au tor skim pro jek tem Pio tra
Tro ja na, stwo rzo ny me to dą ver -
ba tim, po pu lar ną w Doc.Te atrze
– te atrze do ku men tal nym, w któ -
rym ak to rzy współ two rzą sce na -
riusz sa mi zbie ra jąc ma te ria ły.

„Nie win ni” to opo wieść o fik cyj -
nej szko le. Szko le, w któ rej za rów -
no gro no pe da go gicz ne, jak
i ucznio wie są mło dzi, a je dy nym
ce lem pro wa dzo nych za jęć jest
kon ser wa cja tej mło do ści. Do bór

pe da go gów i uczniów po zo sta je ta -
jem ni cą Pa ni Dy rek tor (rów nież
wiecz nie mło dej), jak rów nież fakt,
że szko ły nikt nie zdo łał ukoń -
czyć…

Pre mie ra: 9 grud nia, godz. 20.00.
(bok)

Wyjątkowe premiery w teatrach
� Jeszcze w tym roku Białołęcki Ośrodek Kultury, w ramach Białołęckiego Zagłębia
Teatralnego, wystawi na swojej scenie dwa premierowe spektakle. Będą wyjątkowe.

Pod sta wo wym za ło że niem „Ki na
dla ko biet” jest przy bli że nie kul tu -
ry fil mo wej ro dzi com, któ rzy więk -
szą część dnia po świę ca ją na wy -
cho wa nie dzie ci i spra wy z ni mi
zwią za ne, a tym sa mym – mi mo
prób wy go spo da ro wa nia wol nej
chwi li – z re gu ły nie są w sta nie
zna leźć cza su na wi zy tę w ki nie.

Pro jek cje fil mów od by wa ją się
dwu krot nie jed ne go dnia. Pierw -
sza w go dzi nach przed po łu dnio -
wych prze zna czo na jest głów nie
dla ro dzi ców dzie ci młod szych.
Wie czor ne se an se po prze dzą spo -

tka nia z za pro szo ny mi oso ba mi.
Spo tka nie po prze dza ją ce se ans
trwa ok. 30 mi nut.

Ko lej na edy cja „Ki na dla Ko -
biet” już 26 li sto pa da. O go dzi -
nie 17.00 obej rzy my film
„Gwiezd ne Woj ny: Prze bu dze nie
Mo cy”.

W trak cie se an sów za pew nio ne
są udo god nie nia dla mam z ma ły -
mi dzieć mi: prze wi ja ki, stłu mio ne
świa tła i wy ci szo ny dźwięk. Do -
dat ko wo na ma lu chy cze kać bę -
dzie ką cik z za baw ka mi.

(bok)
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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

Nowy cykl na Białołęce

Kobiety do kina
� W Białołęckim Ośrodku Kultury ruszył projekt
„Kino dla kobiet”.

źródło: 

źródło: B
O

K
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Wie le osób są dzi, że je śli prze -
sta nie jeść glu ten, tak jak zna na
ce le bryt ka, to w cu dow ny spo sób
po wró ci od ra zu do zdro wia.
Tym cza sem, nie ma jed nej, od -
po wied niej dla wszyst kich die ty!
Ka żdy z nas ma swój wła sny,
ukształ to wa ny przez ge no typ
i na wy ki ży wie nio we ze staw pro -
duk tów spo żyw czych, któ re nam
nie tyl ko nie słu żą, ale wręcz
szko dzą. W ta kim przy pad ku
układ im mu no lo gicz ny, któ ry
po wi nien za jąć się nisz cze niem
bak te rii, wi ru sów, ko mó rek no -
wo two ro wych ata ku je czą stecz -
kę nie stra wio ne go, nie ak cep to -
wa ne go przez nasz or ga nizm po -
kar mu. Pro wa dzi to do po wsta -
nia w or ga ni zmie prze wle kłe go
sta nu za pal ne go.

Ob ja wy nie to le ran cji po kar -
mo wej są bar dzo ró żne:
od wzdę cia, bó lu brzu cha i bie -
gun ki po przez zmia ny skór ne

czy na wra ca ją ce in fek cje,
po oty łość, mi gre ny, nie płod -
ność i wie le in nych. Do bór wła -
ści we go ja dło spi su jest klu czo wy
i mu si opie rać się na in dy wi du al -
nie prze pro wa dzo nych te stach,
co po zwa la wy klu czyć skład ni ki,
któ re szko dzą. Od po wied nia do -
agni sty ka umo żli wia spraw dze -
nie nie to le ran cji spo ży wa nych
pro duk tów, w tym ta kże do dat -
ków spo żyw czych ta kich jak
kon ser wan ty, barw ni ki czy aro -
ma ty; a rów nież na stwier dze nie
nie do bo rów pier wiast ków śla do -
wych i wi ta min. Eli mi na cja szko -
dzą cych po kar mów po zwa la
na szyb ką po pra wę sa mo po czu -
cia i sta nu zdro wia.

Te sty nie to le ran cji po kar mo -
wych me to dą MO RA mo żna
prze pro wa dzić w Ga bi ne cie Bio -
re zo nan su „Re al -Med” przy ul.
Po mor skiej 31A w War sza wie.
Za pi sy: 22 814–52–40.

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Chorzy na własne życzenie

O tym, jak karmimy
nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia
i w ramach niego różnorodnych diet eliminacyjnych
(bezmlecznej, bezglutenowej itp.), promowanych przez
znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką
w naszym zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja
pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.

4-POKOJOWE SPRZEDAM

MMiieesszzkkaanniiee  LLeeggiioonnoowwoo  CCeennttrruumm,,  uull..
SSiieemmiirraaddzzkkiieeggoo,,  44 ppookkoojjee  9933,,1177 mm22,,  22 ppiięęttrroo  rrookk

bbuuddoowwyy  22000077  –– 550044--112200--776600

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Działkę rekreacyjną w Popowo Parcele
510-930-479

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Nowe mieszkanie na warszawskim Tarchominie
gotowe do wynajęcia z końcem roku. Słoneczne,
funkcjonalne, nowoczesne z trzema osobnymi
sypialniami, częścią dzienną i dwiema łazienkami.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu
664-030-725

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 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

CCyykklliinnoowwaanniiee,,  rreennoowwaaccjjaa  sscchhooddóóww  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
779944--339977--000011

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Glazura, terakota, prace montażowe,
wykończenia, serwis złota rączka, tel.
601-070-535

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

·VRILBUD – Profesjonalna, terminowa ekipa
budowlana. Istniejemy od 26 lat! t: 504-948-950

FINANSE

BBiiuurroo  RRaacchhuunnkkoowwee  zz BBiieellaann  uull..  WWrrzzeecciioonnoo  5599//110022
zzaapprraasszzaa  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy  ffiirrmmyy  nnoowwoo  ppoowwssttaajjąąccee

jjaakk  rróówwnniinniieeżż  jjuużż  iissttnniieejjąąccee  wwwwww..bbiiuurroo--
kkwwaannttuumm..ppll  lluubb  bbiiuurroojjoollaannttaa@ggmmaaiill..ccoomm

·Kredyty trudne, upadłość 515-048-468
anna@astina.pl

·Pożyczka – Bez BIK-u. – Do 5000 zł. – Na
Dowód Osobisty do 1000 zł. – Okres spłaty 12-
miesicy. – NIE AKCEPTUJEMY ZAJĘĆ
KOMORNICZYCH... Napisz sms o treści:,,
POŻYCZKA'' Tel. 796 – 810-732

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Energiczną Panią zatrudnienie w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620

FFiirrmmaa  pprroodduukkuujjąąccaa  ssłłooddyycczzee  zz ssiieeddzziibbąą
ww RReemmbbeerrttoowwiiee  zzaattrruuddnnii  nnaa  uummoowwęę  zzlleecceenniiaa  oossoobbyy

zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..
WWyymmaaggaannaa  aakkttuuaallnnaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  bbaaddaańń  SSaanneeppiidduu,,

ddyyssppoozzyyccyyjjnnoośśćć,,  ssuummiieennnnoośśćć..  PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz..
KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138

·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

PPoosszzuukkuujjęę  ooppiieekkuunnkkii  ddllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii
ww NNiieeppoorręęcciiee,,  wwyymmaaggaannee  –– uummiieejjęęttnnoośśćć

ggoottoowwaanniiaa  oorraazz  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssaammoocchhoodduu..  PPrraaccaa
33 ddnnii  ww ttyyggooddnniiuu  55--66  ggooddzz..  ddzziieennnniiee  tteell..

660088--009966--775544  lluubb  660033--777700--000055

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE I KROJCZYCH,
STAŁA PRACA TEL. 601-436- 358

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849

·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi

handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl, 
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl
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TK Maxx to naj po pu lar niej sza
w Pol sce sieć skle pów, zaj mu ją ca
się sprze da żą odzie ży, obu wia, ak -
ce so riów i wy po sa że nia do mów
zna nych ma rek, ale w ce nach
znacz nie ni ższych od re gu lar nych.
Cią gle zmie nia ją cy się asor ty ment
i ni skie ce ny kil ka lat te mu pod bi -
ły ser ca war sza wia ków, co wi dać
po ogrom nych ko lej kach do kas
we wszyst kich czte rech TK Ma -
xxach w mie ście. Pią ty po wsta nie
w Ga le rii Pół noc nej i bę dzie mieć
po nad 2200 m2.

Ak tu al na li sta na jem ców pre -
zen tu je się na stę pu ją co: Car re fo ur,
Ci ne ma Ci ty, Em pik, Smyk, TK
Maxx, Enel -Med, Mar tes Sport,
Fo re ver 21, H&M, Wól czan ka, Re -
se rved, Ho use, Cropp, Sin say, Mo -
hi to, Or say, CCC, iSpot, Red Ru -
bin, W. Kruk, Wit t chen, Vi stu la,
Pan do ra, Do uglas, 4F, 4Fa ces, Bur -
ger King, KFC, Sa lad Sto ry, Sub -
way, Olimp, Se vi Ke bab, Dun kin'
Do nuts, Gry can.

Otwar cie Ga le rii Pół noc nej
pla no wa ne jest na wio snę. (dg)

TK Maxx na Tarchominie
� Niekończące się wieszaki z ubraniami i olbrzymie
przeceny – ten widok zawita za kilka miesięcy
na Białołękę.

Ka żde go dnia kil ku set miesz -
kań ców Bia ło łę ki do je żdża do sta -
cji Płu dy, gdzie zo sta wia ją sa mo -
cho dy i prze sia da ją się do SKM -
-ki. Tak eko lo gicz ne po stę po wa -
nie po stę po wa nie po win no spo ty -
kać się z po zy tyw nym od bio rem
ze stro ny pań stwo wych firm i in -
sty tu cji, ale PKP PLK naj wy raź -
niej ma in ne zda nie. Choć Za rząd
Trans por tu Miej skie go od kil ku
lat pro si o udo stęp nie nie czę ści
te re nu ko le jo we go na par king
P+R, be ton nie kru sze je.

– Przy sta cji ko le jo wej ist nie je
tyl ko kil ka miejsc po sto jo wych, co

zde cy do wa nie nie od zwier cie dla
po trzeb miesz kań ców – przy po -
mi na rad ny Fi lip Pelc, au tor pe ty -
cji do pre zy dent Han ny Gron kie -
wicz -Waltz. – W związ ku z tym
ka żde go dnia w oko li cach pe ro -
nu,, na dzi ko” par ku je po nad stu
kie row ców. Po wo du je to utrud -
nie nia w ru chu (wjazd na pro wi -
zo rycz ny par king znaj du je się
na skrzy żo wa niu ulic przy przej -
ściu dla pie szych), a ta kże dys -
kom fort kie row ców.

We dług wy li czeń rad ne go
w czwar tek po 9:00 w po bli żu sta -
cji by ło za par ko wa nych ok. 150

sa mo cho dów, przy czym tyl ko 10
na wy zna czo nych miej scach. Po -
zo sta łe to ną w bło cie, a ich wła -
ści cie le są na ra że ni na man dat
za nie pra wi dło we par ko wa nie.

Wszyst ko to dzie je się w mie ście,
któ re ma za pi sa ne w stra te gii
trans por to wej za chę ca nie miesz -
kań ców do prze sia da nia się
do ko mu ni ka cji szy no wej.

Pe ty cję o bu do wę par kin gu
P+R Płu dy mo żna pod pi sać w In -
ter ne cie lub na ży wo w wie lu skle -
pach na te re nie Bia ło łę ki Dwor -
skiej i Chosz czów ki. Czy tym ra -
zem PKP się ugnie?

(dg)

Czas na P+R Płudy. Podpisz petycję
� Ile lat można czekać na parking obok stacji kolejowej? Mieszkańcom już kończy
się cierpliwość.

Według
wyliczeń radnego
w czwartek po 9:00
w pobliżu stacji było
zaparkowanych ok. 150
samochodów, przy czym
tylko 10
na wyznaczonych
miejscach.

źródło: W
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