
Skrzyżowanie Głębockiej z Ma-
giczną będzie pierwszym miejscem
na wschód od Kanału Żerańskiego
i Białołęckiej, w którym zamonto-
wana zostanie sygnalizacja świetlna.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił wła-
śnie przetarg na jej budowę i spo-
dziewa się, że uda się uruchomić
światła do końca sierpnia. O mon-
taż sygnalizatorów w tym miejscu

prosili radni i okoliczni mieszkańcy,
ale było to zanim przebito połącze-
nie Skarbka z Gór i Głębockiej.

Na spotkaniu w sprawie prze-
budowy Głębockiej, które odbyło

się 22 marca, część mieszkańców
ostro krytykowała decyzję ZDM.

– Wskazywali na fakt, że otwar-
cie nowego odcinka Skarbka
z Gór upłynniło nieco ruch
na skrzyżowaniu z Magiczną – pi-

sze radna Agnieszka Borowska.
– Jednocześnie wskazywali na po-
trzebę zaplanowania przejścia
z sygnalizacją na przycisk na wy-
sokości wejścia do Szkoły Podsta-
wowej nr 356.

– Ta ulica obsługuje nadal kilka
sporych osiedli – odpowiada Mi-
kołaj Pieńkos, rzecznik ZDM.
– Ponadto jest również wlot
wschodni, który nie ma żadnej al-
ternatywy, a większość ruchu z tej
strony kieruje się w lewo, w stronę
Bródna. Sygnalizacja w tym miej-
scu jak najbardziej ma sens.

(dg)

Pierwsze światła na Zielonej Białołęce
� Na terenie zamieszkanym przez kilkadziesiąt tysięcy osób staną w tym roku pierwsze światła drogowe. Ich
lokalizacja budzi wątpliwości niektórych mieszkańców.
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O montaż
sygnalizatorów w tym
miejscu prosili radni
i okoliczni mieszkańcy,
ale było to zanim przebito
połączenie Skarbka z Gór
i Głębockiej.



Kie dy 5 ma ja oko ło godz. 13
miesz kan ka do mu przy ul. Wa łu -
szew skiej pie li ła grząd ki w ogro -
dzie, do jej do mu za wi tał nie pro -
szo ny gość. Z szaf ki w ko ry ta rzu
za brał port fel, ra zem z do ku men -
ta mi i kar ta mi płat ni czy mi. Nie
by ło mu jed nak da ne sko rzy stać
ze zdo by czy, po nie waż chwi lę póź -
niej sta nął oko w oko z wła ści ciel -
ką do mu. Tłu ma cze nia, że „chciał
tyl ko po zy skać złom na sprze daż”
i za pew nie nia o do brych in ten -
cjach nie prze ko na ły ko bie ty, bo
na tych miast za dzwo ni ła po po li -
cję. Funk cjo na riu sze przy by li
na czas i za trzy ma li 47-let nie go
To ma sza Ż. Po ze bra niu ma te ria łu
do wo do we go przed sta wi li mu za -
rzut usi ło wa nia kra dzie ży. In truz

sta nie nie ba wem przed są dem.
Gro zi mu do pię ciu lat po zba wie -
nia wol no ści.

– To ko lej ny już przy pa dek
z Bia ło łę ki, kie dy zło dziej wcho -
dzi do do mu lub miesz ka nia wy -
ko rzy stu jąc otwar te drzwi i chwi -
lo wą nie obec ność lub nie uwa gę
go spo da rza – mó wi sie rż. sztab.
Pau li na Onysz ko z re jo no wej ko -
men dy po li cji.

W ta ki sam spo sób z miesz ka -
nia przy uli cy Van Go gha zgi nę ły
pie nią dze, elek tro ni ka i bi żu te ria.
Z do mu przy ul. We te ra nów znik -
nął sprzęt elek tro nicz ny. Z miesz -
ka nia przy Skarb ka z Gór pie nią -
dze, port fel z ul. Le wan dów.
W kwiet niu z do mów przy Chlub -
nej zło dzie je zde mon to wa li wy po -

sa że nie sa ni tar ne, ele men ty in sta -
la cji elek trycz nej, a przy oka zji
frag men ty ogro dze nia.

– Naj wa żniej sze jest, że by śmy
sa mi nie da wa li oka zji wła my wa -
czom. Ktoś o złych in ten cjach mo -
że spraw dzać, czy drzwi do da ne go
lo ka lu są otwar te i gdy po na ci śnię -
ciu klam ki bę dzie mógł wejść – za -
cznie kraść od ra zu. Gdy się nie

otwo rzą, to naj czę ściej po pro stu
odej dzie – tłu ma czy po li cjant ka.

Drzwi wej ścio we po win ny być
za mknię te na klucz za rów no pod -
czas na szej obec no ści, jak i pod -
czas prac w ogro dzie czy na po -
dwór ku. – Spraw dzaj my też to żsa -
mość i wia ry god ność ob cych osób,
przy cho dzą cych pod ró żny mi pre -
tek sta mi do miesz ka nia. Ktoś kto
de kla ru je, że zja wił się u nas, by
na być sta re ksią żki czy zre pe ro -
wać ka lo ry fer – nie ko niecz nie
mu si być tym, za ko go się po da je.
Je śli chce my wpu ścić do miesz ka -
nia nie zna jo me go, po wo dy mu szą
być na praw dę uza sad nio ne
– prze strze ga po li cjant ka.

(AS)
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Zamykajcie drzwi!

Złodzieje korzystają z okazji
� Drzwi wejściowe powinny być zamknięte na klucz zarówno podczas naszej
obecności, jak i wówczas, gdy pracujemy w ogrodzie. Przekonała się o tym w zeszłym
tygodniu mieszkanka Białołęki Dworskiej.

PGNiG Ter mi ka, do któ rej na -
le ży elek tro cie płow nia na Że ra -
niu, zde cy do wa ła o pod pi sa niu
umo wy na do sta wę i mon taż no -
we go blo ku ener ge tycz ne go
z kon sor cjum pod prze wod nic -
twem Mit su bi shi Hi ta chi Po wer
Sys tems Eu ro pe. Kon trakt opie -
wa na 1,55 mld zł brut to.

Dzię ki bu do wie no we go blo ku
ener ge tycz ne go wy eks plo ato wa ne
ko tły wę glo we zo sta ną wy co fa ne
z użyt ko wa nia a no wa jed nost ka
wy twór cza umo żli wi zwięk sze nie
pro duk cji ener gii elek trycz nej
w EC Że rań o ok. 80%. Jed nost -
ka bę dzie zu ży wa ła co rocz nie
oko ło 550 mln m3 ga zu ziem ne -
go, co bę dzie sta no wić ok. 4%
kra jo we go zu ży cia te go pa li wa.
We dług sza cun ku na stą pi re duk -
cja emi sji py łu z EC Że rań o po -
ło wę, dwu tlen ku siar ki o 60%

i tlen ków azo tu o 30%. Uru cho -
mie nie blo ku pla no wa ne jest
na 2020 rok.

Ru ra wzdłuż ka na łu
Pa li wo do no we go blo ku bę dzie

do star cza ne za po mo cą 10-ki lo me -
tro we go ga zo cią gu, któ ry po łą czy
elek tro cie płow nię z tłocz nią ga zu
w Rem belsz czyź nie. Za nim na stą -
pi je go bu do wa, ko niecz na bę dzie
wy cin ka znacz nej licz by drzew
i prak tycz ne znisz cze nie po pu lar -
ne go te re nu re kre acyj ne go. Bu du -
ją ca ga zo ciąg pań stwo wa spół ka
Gaz -Sys tem otrzy ma ła od wo je wo -
dy Zdzi sła wa Si pie ry zgo dę na wy -
cin kę 3999 drzew. Nie wia do mo
jesz cze, jak bę dą wy glą da ły na sa -
dze nia za stęp cze i gdzie zo sta ną
prze pro wa dzo ne ani kie dy roz -
pocz nie się wy cin ka nad ka na łem.

(red)

Nadchodzi rozbudowa EC Żerań
� Dzięki nowemu blokowi gazowo-parowemu
produkcja prądu zwiększy się o 80%, a stare kotły
węglowe zostaną wycofane z użytkowania.

Drzwi wejściowe
powinny być zamknięte
na klucz zarówno
podczas naszej
obecności, jak i podczas
prac w ogrodzie czy
na podwórku.
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Jak po wszech nie wia do mo
ma te ma ty ka jest kró lo wą na uk,
a umie jęt no ści ma te ma tycz ne
są pod sta wą bez któ rej trud no
wy obra zić so bie suk ce sy we
wszyst kich ob sza rach ży cia za -
wo do we go. 

Ro zu mie nie jej jest wiel ką
umie jęt no ścią, zaś sto so wa nie
wiel kim osią gnię ciem pro wa dzo -
nym do roz wo ju cy wi li za cji. Ma te -
ma ty ki uczą się dzie ci wraz z roz -
wo jem mo wy, a in tu icję ma te ma -
tycz ną po sia da ka żde dziec ko!

Ba da nia po twier dza ją, że kło -
po ty z ma te ma ty ką za czy na ją się
już na szcze blu klas I -III, dla te -
go Przed szko le Aka de ro przy -
bli ża dzie ciom świat dzia łań
i zna ków ma te ma tycz nych

w opar ciu o me to dy uzna nych
au to rów w edu ka cji przed szkol -
nej i wcze snosz kol nej. Wy bra ne
tech ni ki na ucza nia w Przed szko -

lu Aka de ro są obec nie naj lep -
szy mi me to da mi w Pol sce prze -
ka zu ją ce w od po wied ni spo sób
wie dzę słu żą cą do osią gnię cia
suk ce sów w edu ka cji ma te ma -
tycz nej w wie ku szkol nym.

Przed szko le Aka de ro
kła dzie na cisk
na na ucza nie ma -
te ma ty ki już
w naj młod szych
gru pach wie ko -
wych, po nie waż
w wie ku przed -
szkol nym dzie ci ma ją opty mal -
ną wra żli wość na roz wi ja nie
spraw no ści in te lek tu al nych,
a tym sa mym na na by wa nie wia -
do mo ści i umie jęt no ści ma te -
ma tycz nych. Do dat ko wo
w Aka de ro pod czas za baw i gier
ma te ma tycz nych dzie ci kształ -
tu ją od por ność emo cjo nal ną

oraz zdol ność do po dej mo wa nia
wy sił ku umy sło we go, a co
za tym idzie dzie ci 6-let nie bar -
dzo do brze od naj du ją się w kla -
sie I, gdzie mu szą zdać się

na wy si łek in te lek tu al -
ny pod czas sy tu acji

stre so wych.
Dzię ki me to -

dom sto so wa nym
w Przed szko lu

Aka de ro dzie ci
osią ga ją od po wied nie kom -

pe ten cje w za kre sie edu ka -
cji ma te ma tycz nej do osią gnię cia
suk ce su w szko le.

AKADERO
POLSKO - ANGIELSKIE

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl

RRooddzziiccee!!  RRoozzwwiijjaajjcciiee  ppoojjęęcciiaa
mmaatteemmaattyycczznnee  uu  sswwooiicchh  ddzziieeccii!!

W po bli żu skrzy żo wa nia Me hof fe -
ra ze Stru my ko wą po wsta nie skwer,

któ ry w ubie głym ro ku wy wo łał
na Tar cho mi nie spo re za mie sza nie.

Gdy je den z miesz kań ców za pro po -
no wał ta ką in we sty cję w ra mach bu -

dże tu par ty cy pa cyj ne go, oka za ło się,
że bia ło łęc ki ra tusz pla no wał – zgod -

nie z obo wią zu ją cym pla nem za go -
spo da ro wa nia – sprze daż te re nu
pod blo ki. Osta tecz nie Ogro dy Me -
hof fe ra po wsta ną, choć bę dą mniej -
sze, niż ory gi nal nie chciał po my sło -
daw ca. Umo wa na wy ko na nie do ku -
men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej
zo sta ła pod pi sa na 8 ma ja.

Zgod nie z de cy zją po nad 1600
miesz kań ców na bu do wę prze zna -
czo no do kład nie 113 150 zł.
Przy Me hof fe ra ma ją po wstać alej -
ki par ko we, ław ki, be to no we sto ły,
le ża ki i bi blio te ka ple ne ro wa. Przy -
bę dzie też zie le ni, bo du żą część
pu li prze zna czo no na na sa dze nia
drzew igla stych, li ścia stych i krze -
wów oraz urzą dze nie łą ki kwiet nej.

Po nie waż skwer po wsta je z bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go, po wi nien
zo stać otwar ty naj póź niej w grud -
niu.

(dg)

Skwer Ogrody Mehoffera coraz bliżej
� Pomysł budowy nowego terenu rekreacyjnego poparło ponad 1600 osób. Ratusz podpisał już umowę
na projekt.
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Na przej ściu przez Świa to wi da
po mię dzy Me hof fe ra a Štefáni ka
wi docz ność jest zna ko mi ta, więc
ze szło ty go dnio we zda rze nie to
spo ra za gad ka. Oko ło 18:50 mo -
tor ni czy tram wa ju li nii 2 nie zdą -
żył wy ha mo wać przed ro we rzy stą,
któ ry prze je żdżał po przej ściu dla
pie szych.

Skut ki: ro we rzy sta w szpi ta lu,
ro wer znisz czo ny pod ko ła mi,
roz bi ta szy ba w tram wa ju, wstrzy -
ma ny ruch „dwój ki” na od cin ku
od Me hof fe ra do pę tli No wo dwo -
ry. Ak cja wy cią ga nia ro we ru spod
skła du trwa ła aż go dzi nę.

Po nie waż za jaz dę ro we rem
po przej ściu dla pie szych gro zi man -

dat w wy so ko ści 100 zł, za raz po wy -
pad ku w In ter ne cie na ran ne go po -
sy pa ły się gro my. Do kład ne oko licz -
no ści zda rze nia wy ja śni po li cja.

Nie ta ki dia beł strasz ny?
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.

(red/dg)

Jak jeździmy na dwóch kołach?

Rowerzysta wjechał pod tramwaj
� Wieczorem na przejściu bez świateł przez Światowida doszło do groźnego wypadku.

W 2015 roku
warszawiacy 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.



Tra sa Ol szyn ki Gro chow skiej to
dro ga szyb kie go ru chu, pla no wa na
od kil ku dzie się ciu lat ja ko dro go -
wy krę go słup pra wo brze żnej War -
sza wy. Na Bia ło łę ce jej przy szły
prze bieg mo żna so bie wy obra zić
np. obok osie dla Der by, gdzie wi -
dać sze ro ki, nie za bu do wa ny pas
zie mi. To re zer wa te re nu, w któ rej
ma ją zmie ścić się dwie jezd nie
i to ry. Na ten mo ment Ra da War -
sza wy nie przy zna ła pie nię dzy ani
na tra sę, ani na li nię tram wa jo wą,
choć pra ce nad kon cep cją tej dru -
giej już trwa ją.

Tra sa czy uli ca?
Bu do wa sa mej tra sy bu dzi po wa -

żne wąt pli wo ści wśród miesz kań -
ców i sa mo rzą dow ców. Część
z nich nie ma nic prze ciw ko dro dze
szyb kie go ru chu, bie gną cej po wia -
duk tach nad ron dem Ma łej Brzo -
zy. In ni uwa ża ją, że w przy szło ści
wzdłuż li nii tram wa jo wej po win na
po wstać zwy kła, miej ska uli ca.

– Du że wę zły dro go we i 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 ko mu ni ka cji.

Plan miej sco wy obej mu ją cy wę -
zeł tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej
z To ruń ską i jej od ci nek do Be -
ren so na jest obec nie opra co wy -
wa ny przez urzęd ni ków pod le -
głych na czel nej ar chi tekt mia sta
Mar le nie Hap pach.

Czy pe ty cja ko goś prze ko na?
– Ra no sto imy w kor kach

na Głę boc kiej, Skarb ka z Gór,
Ostródz kiej i Bia ło łęc kiej – pi szą
lo kal ni dzia ła cze No wo cze snej.
– Po po łu dniu cze ka my na wjazd
z tra sy na ron do przy Głę boc kiej
lub zjazd na ron dzie przy Ła bi -
szyń skiej. Po nie waż re ali za cja tra -
sy Ol szyn ki Gro chow skiej od wle -
ka się, zwra ca my się do Ra dy
War sza wy o jej pil ne umiesz cze -
nie w pla nach in we sty cyj nych
na naj bli ższe la ta i wy ko na nie
frag men tu tra sy od To ruń skiej
do Be ren so na.

Zda niem war szaw skie go sa mo -
rzą du re cep tą na kor ki
na wschod niej Bia ło łę ce ma być

tram waj. Naj bli ższą re al ną da tą
otwar cia to ro wi ska w kie run ku
Bród na jest rok 2022. We dług
wstęp nych sza cun ków bu do wa
bę dzie kosz to wać 150 mln zł net -
to, ale do su my tej na le ży do li czyć
pie nią dze prze zna czo ne na wy -
kup grun tów. Ile trze ba do ło żyć,
by po wsta ły ta kże dwie jezd nie,
wia duk ty i śli ma ki tra sy Ol szyn ki?
Nie wia do mo.

(dg)

Pe ty cję mo żna pod pi sać na
stro nie: www.pe ty cje on li ne.com.
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Nowoczesna: „Chcemy trasy Olszynki”
� Na Białołęce trwa kolejna zbiórka podpisów. Tym razem chodzi o ponad dwa kilometry trasy szybkiego ruchu.
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Je śli chce my prze do stać się ro -
we rem z Że ra nia w oko li ce
Dwor ca Wi leń skie go, ma my trzy
mo żli wo ści: ko rzy stać z bi tej dro -
gi nad brze giem Wi sły, wy ło żo ne -
go pły ta mi Wy brze ża Puc kie go
lub z Ja giel loń skiej. Z dwóch
pierw szych tras mo żna zgod nie
z pra wem zje chać na Pra gę do pie -
ro przy tam tej szym por cie, a to
ozna cza nad kła da nie dro gi i pod -
jazd pod gó rę przez park. Z ko lei
na Ja giel loń skiej dro ga ro we ro wa
koń czy się za raz za wę złem z tra -
są S8. Ogra ni cze nie pręd ko ści
do 60 km/h i od po wied nia sze ro -
kość chod ni ka po zwa la ją je chać

da lej wła śnie nim, ale za nim do -
sta nie my się do ce lu, cze ka nas
klu cze nie po par kin gach i ser wi -
sów kach oraz po ko ny wa nie wy so -
kich kra wę żni ków.

Wszyst ko zmie ni się dzię ki bu -
do wie dro gi, któ ra po łą czy ser wi -
sów ki po stro nie daw nej Fa bry ki
Sa mo cho dów Oso bo wych. Jaz da
ro we rem bę dzie mo żli wa ta kże
po dru giej stro nie Ja giel loń skiej
– na ist nie ją cych tam dro gach ser -
wi so wych do pusz czo ny zo sta nie
ruch jed no śla dów w obu kie run -
kach. Obie stro ny zo sta ną po łą -
czo ne prze jaz da mi przez jezd nie.
Przy oka zji prze bu do wa ne zo sta -

ną chod ni ki, sy gna li za cje świetl ne
i oświe tle nie uli cy.

Za rząd Dróg Miej skich ogło sił już
prze targ na bu do wę. Wy bra ny w nim

wy ko naw ca bę dzie mieć czas na wy -
ko na nie prac do koń ca li sto pa da.

(dg)

Droga rowerowa połączy Żerań z Pragą
� Jagiellońska jest dziś ulicą wyjątkowo nieprzyjazną dla rowerzystów, ale wszystko
wskazuje na to, że w grudniu ta sytuacja się zmieni.

Ruch na Kla sy ków jest co raz
więk szy, a ko mu ni ka cja miej ska
sła ba – li nia 152, za pew nia ją ca
do jazd do SKM -ki i tram wa ju,
kur su je w go dzi nach szczy tu co 12
mi nut. Po nie waż du ża część szyb -
ko ro sną cej lo kal nej spo łecz no ści
wy bie ra na co dzień sa mo chód,
Kla sy ków i oko licz ne uli ce już
daw no są na gra ni cy prze pu sto -
wo ści. Jed ne z naj więk szych pro -
ble mów wy stę pu ją na skrzy żo wa -
niu Kla sy ków i Kro kwi, gdzie au -
ta skrę ca ją ce w le wo po wo du ją
ogrom ny ko rek się ga ją cy cza sem
na wet za wia dukt nad to ra mi ko -
le jo wy mi.

– Zmia na or ga ni za cji ru chu
w cią gu naj bli ższych lat jest ko -

niecz na – pi sał w ubie głym ro ku
rad ny Fi lip Pelc, któ ry za pro po -
no wał do bu do wa nie na skrzy żo -
wa niu pa sa do skrę tu w le wo,
w Kro kwi. – Al ter na ty wą mo że
być stwo rze nie mi ni ron da lub sy -
gna li za cji świetl nej, co wią za ło by
się jed nak z więk szy mi kosz ta mi.

W gło so wa niu nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym po mysł po par ło
po nad 700 osób i 41 tys. zł
na drob ną zmia nę na Kla sy ków
zna la zło się w bu dże cie Za rzą du
Dróg Miej skich. Po nie waż dro go -
wcy ogło si li już prze targ na pro -
jekt prze bu do wy, jest bar dzo du ża
szan sa, że uda się prze pro wa dzić
pra ce jesz cze w tym ro ku.

(dg)

Zmiana na Klasyków
Będzie pas do skrętu w lewo
� Coraz więcej bloków, mieszkańców i samochodów
– coraz większe korki. Jedną z recept ma być
dobudowanie pasa dla skręcających w Krokwi
w kierunku nowych osiedli i szkół.

Zarząd
Dróg Miejskich ogłosił już
przetarg na budowę.
Wybrany w nim
wykonawca będzie mieć
czas na wykonanie prac
do końca listopada.

Z kolei na Jagiellońskiej droga rowerowa kończy się obecnie zaraz za węzłem z trasą S8

źródło: ZD
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Pro sto kąt ny nie bie ski znak
z „lu dzi ka mi”, dom kiem i sa mo -
cho dem jest bar dzo czę sto spo ty -
ka ny przy wjaz dach na za mknię te
osie dla i dro gach pro wa dzą ce
do do mów jed no ro dzin nych,
a w week en dy – ta kże na Kra kow -
skim Przed mie ściu i No wym

Świe cie. Choć pie si mo gą ko rzy -
stać z ca łej sze ro ko ści uli cy,
w tym cho dzić jezd nią, w prak ty ce
wo lą trzy mać się bli sko ścian bu -
dyn ków. Po wo dem są sa mo cho dy,
je żdżą ce tam z pręd ko ścią kil ka -

krot nie prze kra cza ją cą do pusz -
czal ną.

Trud ny znak
– Na mo im osie dlu obo wią zu je

„stre fa za miesz ka nia”, ale kie -
row cy za cho wu ją się tak, jak by to
by ła nor mal na uli ca: ja dą 50

km/h, trą bią na pie szych i par ku ją
gdzie chcą – pi sze nasz czy tel nik.
– Mo że przy po mni cie na ła mach,
ja kie prze pi sy obo wią zu ją w stre -
fie za miesz ka nia?

Do kie row ców naj bar dziej
po win no prze mó wić to, że
w stre fie za miesz ka nia mo gą

bie gać bez opie ki dzie ci ma ją -
ce mniej, niż sie dem lat. Ka -
żde prze kro cze nie do zwo lo nej
pręd ko ści 20 km/h ozna cza
dla nich śmier tel ne za gro że -
nie, a ka żdy nie pra wi dło wo
za par ko wa ny (po za wy zna czo -
nym miej scem) sa mo chód to
po ten cjal na ba rie ra, zza któ rej
dzie ci zwy czaj nie nie wi dać.
W stre fie pie si mo gą po ru szać
się ca łą sze ro ko ścią dro gi i za -
wsze ma ją pierw szeń stwo,
a pro gi zwal nia ją ce nie mu szą
być ozna ko wa ne. In ny mi sło -
wy: jest to miej sce, w któ rym
kie row ca jest tyl ko go ściem
i po wi nien za pusz czać się tam
mo żli wie rzad ko.

Wszyst ko źle
Nie po ro zu mie niom w stre fach

za miesz ka nia czę sto są współ win -
ne za rzą dza ją ce ni mi spół dziel nie
czy wspól no ty. W ca łej War sza wie
mo żna spo tkać „stre fy”, wy ko na -

ne za po mo cą kil ku zna ków dro -
go wych, w któ rych po zo sta ły nie -
po trzeb ne ze bry, wpro wa dza ją ce
pie szych i kie row ców w błąd.

Du żym pro ble mem są ta kże ró -
żni ce wy so ko ści i brak uspo ko je -
nia ru chu. As fal to wa jezd nia, po -
ło żo ny nie co wy żej chod nik
z kwa dra to wych płyt i ze ro pro -
gów to ja sny sy gnał, że je ste śmy
na zwy kłej uli cy – zwłasz cza, je śli
znak „stre fa za miesz ka nia” ukrył
się za ga łę zia mi drze wa.

Stre fa za miesz ka nia w wiel kim
skró cie
• piesi chodzą całą szerokością

ulicy, także po jezdni, i zawsze
mają pierwszeństwo

• ograniczenie prędkości do 20
km/h

• zakaz parkowania poza
wyznaczonymi miejscami

• nieoznakowane progi
zwalniające

(dg)

Jak żyć w strefie zamieszkania?

Pięciolatek sam między autami
� W takich miejscach bezpieczny powinien być nawet idący bez opieki pięciolatek. Kierowcy są gośćmi, ale
praktyka pokazuje, że wielu z nich nie umie korzystać z gościny.

W całej Warszawie
można spotkać „strefy”,
wykonane za pomocą
kilku znaków drogowych,
w których pozostały
niepotrzebne zebry,
wprowadzające pieszych
i kierowców w błąd.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Ubez pie czy cie le naj chęt niej wi -
dzie li by swo ich klien tów je dy nie ja -
ko płat ni ków skła dek. Kie dy ubez -
pie czo ne mu lub po szko do wa ne mu
w wy pad ku na le ży za pła cić od szko -
do wa nie, za czy na się pro blem.
Ubez pie czy cie le zna ją ró żne sztucz -
ki, by nie wy pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy cie -
le za ni ża ją wy so ko ści kwot od szko -
do wań, po ma ga wła śnie Fun da cja
Lex Spe cia lis. Je śli je steś oso bą po -
szko do wa ną w wy pad ku dro go -
wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą błę du
me dycz ne go lub do zna łeś szko dy
w wy ni ku upad ku – zgłoś się
po BEZ PŁAT NĄ PO MOC. Ze
sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Nie po zwól ode brać so bie na le -
żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma wia

wy pła ty za dość uczy nie nia za śmierć
krew ne go z wy pad ku dro go we go
przed 2008 ro kiem, po mi mo że Sąd
Naj wy ższy na ka zał w wie lu orze cze -
niach wy pła tę pie nię dzy na rzecz
człon ków ro dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li spo -
tkał Cię po dob ny pro blem lub od -
nio słeś ob ra że nia i nie za wia do mi -
łeś ubez pie czy cie la – zgłoś się
do nas. Na si praw ni cy i kon sul tan ci
udzie lą Ci po trzeb nej bez płat nej
po ra dy lub bez płat nie spo rzą dzą pi -
smo do ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków
lub na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by
wypłata odszkodowania była jak najniższa?
Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy
odzyskać Ci należne pieniądze!





Wresz cie przy szła wio sna i wał
wi śla ny na wy so ko ści Tar cho mi na
i No wo dwo rów zno wu za czął tęt -
nić ży ciem. Wcze śnie ra no bia ło -
łęc ki dep tak jest opa no wa ny przez
li sy i za ją ce, póź no wie czo rem
mo żna tam spo tkać dzi ki i sar ny.
Przez więk szość dnia rzą dzą jed -
nak lu dzie – dla miesz kań ców
oko licz nych osie dli wał to głów na
oś wiel kie go te re nu zie lo ne go.

Od kie dy ko ro na wa łu na Tar -
cho mi nie i No wo dwo rach zo sta ła
wy ło żo na kost ką, na wy so ko ści
Że ra nia wy la no as falt i otwar to
kład kę nad por tem Że rań skim,
znacz nie wzro sła licz ba ko rzy sta -
ją cych z nie go ro we rzy stów. Po -

nie waż te ren nie jest oświe tlo ny,
w cie płe je sien ne wie czo ry wra ca -
ją cy do do mów cy kli ści mu szą wy -
jąt ko wo uwa żać na bie ga czy, spa -
ce ro wi czów z psa mi i po ja wia ją ce
się co raz czę ściej dzi ki. Jak za -
pew nić wię cej świa tła? Pa tryk
Król i Piotr Ciesz kow ski pro po -
nu ją prze zna cze nie 226 tys. zł
na mon taż przy wej ściach na wał
bar dzo ta nich w utrzy ma niu le do -
wych la tar ni so lar nych.

– W cią gu dnia, kie dy jest słoń -
ce, pa nel fo to wol ta icz ny kon wer -
tu je ener gię sło necz ną na ener gię
elek trycz ną i prze cho wu je ją
w aku mu la to rze – pi szą. – W no cy
lub w cza sie po chmur nych i desz -

czo wych dni kon tro ler przy po -
mo cy czuj ni ków mo że ob li czać ja -
sność świa tła dzien ne go i au to ma -
tycz nie włą cza świa tło.

In ny po mysł na „wię cej świa tła”
to mon taż na wa le – od se mi na -
rium du chow ne go do Grzy ma li -
tów – tzw. ko cich oczek, umiesz -
cza nych za zwy czaj przed przej -
ścia mi dla pie szych. Kosz to wa ło -
by to 398 tys. zł, ale sku tecz ność
ta kie go roz wią za nia jest wąt pli wa.

– Ele men ty od bla sko we spraw -
dza ją się tyl ko w sto sun ku do po -
jaz dów, któ re sa me dys po nu ją wy -
star cza ją co moc nym źró dłem świa -
tła – pi sze ko men tu ją cy in ter nau ta.
– Je że li ro we rzy sta ma tak do bre
oświe tle nie, że wi dzi dzię ki nie mu
te ko cie oczka, to zna czy, że sta ją
mu się one zbęd ne do zna le zie nia
dro gi i nie wpad nię cia w dziu rę.

O tym, czy la tar nie le do we i ko -
cie oczka zo sta ną za mon to wa ne,
zde cy du ją miesz kań cy Bia ło łę ki.
Na te oraz 128 in nych po my słów
bę dzie mo żna gło so wać w dniach
14–30 czerw ca. Ewen tu al na re ali -
za cja – w przy szłym ro ku.

(red)
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Dajmy mu więcej światła

Deptak tętni życiem
� Spacerowicze, rowerzyści, biegacze, właściciele psów i… dziki – najdłuższy deptak
Warszawy musi pomieścić wszystkich chętnych.

Otwar ta w 2011 ro ku FCB
Esco la Var so via to jed na z naj lep -
szych szkó łek pił kar skich w Pol -
sce, dzię ki któ rej mło dzi za wod ni -
cy po zna ją uni kal ną fi lo zo fię wiel -
kie go ka ta loń skie go klu bu, ma ją
szan sę na prze ży cie nie zwy kłej
przy go dy, a naj lep si – ta kże
na praw dzi wą ka rie rę.

– Na sze dru ży ny pił kar skie wy -
stę pu ją w wie lu tur nie jach za rów -
no w Pol sce, jak i po za jej gra ni ca -
mi – mó wi dy rek tor spor to wy En -
ric Daví Pa re ra. – Sta wia my rów -
nież na dzia łal ność edu ka cyj ną.
Dzię ki niej na si za wod ni cy zdo by -
wa ją wie dzę z za kre su pra wi dło -
we go ży wie nia i hi gie ny. Bar dzo
wa żną mi sją szko ły jest aspekt wy -
cho waw czy, w któ rym zwra ca na
jest uwa ga na za sa dy współ pra cy
w gru pie oraz wy so ki po ziom kul -
tu ry oso bi stej. Re ali zu je my wie le
pro jek tów spo łecz nych, po przez
któ re wy rów nu je my szan se dzie ci
i mło dzie ży z ró żnych śro do wisk.

FCB Esco la Var so via pro wa dzi
za ję cia pił kar skie we dług ory gi -
nal nej me to do lo gii FC Bar ce lo na.
Nad zór nad pro ce sem szko le nia
spra wu ją dy rek to rzy po cho dzą cy

ze słyn ne go ka ta loń skie go klu bu.
Na te re nie ca łej War sza wy tre nu -
je po nad 1200 za wod ni ków i za -
wod ni czek, szko lo nych przez po -
nad 50 tre ne rów. Pod sta wą dzia -
łal no ści jest szko le nie pił kar skie
chłop ców i dziew czy nek w wie -
ku 6–12 lat.

Już wkrót ce dzień otwar ty
10 czerw ca na te re nie szko ły

przy Fle min ga 2 od bę dzie się Fe -
sti wal Spor tu, współ fi nan so wa ny
przed Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry -
sty ki. Cze ka na nas m.in. mi ni tur -
niej dla dzie ci „3 na 3”, kon kur sy
pił kar skie z na gro da mi oraz po -
kaz fre esty le fo ot bal lu. W pro gra -
mie ta kże dar mo we kon sul ta cje
fi zjo te ra peu tycz ne dla dzie ci i ro -
dzi ców, oce na wie ku bio lo gicz ne -
go dzie ci, kon sul ta cje z psy cho lo -
giem spor tu i te sty mo to rycz ne
dla dzie ci.

Ro dzi ce chcą cy wy słać swo je
dzie ci do szkół ki Bar ce lo ny po -
win ni do dat ko wo wy peł nić for -
mu larz zgło sze nio wy na stro nie
FCBe sco la.pl. Być mo że są wśród
nich na stęp cy Lio ne la Mes sie go?

(red)

Ruszają zapisy
do szkółki Barcelony
� 10 czerwca dzień otwarty i kolejny nabór do centrum
sportowego przy Fleminga. FCB Escola Varsovia
zaprasza.
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XXI wiek, sto li ca du że go eu ro -
pej skie go kra ju. Na wąt pli wej
uro dy pe ron sta cji Że rań wje żdża
czy sty, za dba ny i no wo cze sny po -
ciąg ko lei miej skiej, z któ re go wy -
sia da ją miesz kań cy po bli skie go
osie dla. Za nim do trą do do mów,
bę dą mu sie li po ko nać plą ta ni nę
scho dów i przejść dla pie szych.
Ro dzi ce z wóz ka mi i nie peł no -
spraw ni wró cą na koń cu, bo za -
mon to wa ny na scho dach pod no -
śnik aku rat się ze psuł. Win dy nie
ma, bo PKP Pol skie Li nie Ko le jo -
we jej nie za mon to wa ły. Ostat ni
re mont był… kil ka lat wcze śniej.

Któ rę dy na pe ron?
Za rząd Trans por tu Miej skie go

przy go to wał ma pę, po ka zu ją cą
czas doj ścia do po szcze gól nych
sta cji ko le jo wych w War sza wie.
Na za miesz czo nych pod ar ty ku -
łem ilu stra cjach pre zen tu je my
sta cję Że rań i – dla po rów na nia
– Fa le ni ca. Od cie nie nie bie skie go
po ka zu ją, ile cza su trze ba po świę -
cić na doj ście do pe ro nu. Naj -
ciem niej szy od cień ozna cza 5 mi -
nut, środ ko wy – 10 mi nut, a błę kit
– 15 mi nut. Dro gę wy dłu ża ją
wszyst kie prze szko dy, tak jak to -

ry, ogro dze nia osie dli czy – w tym
wy pad ku – Ka nał Że rań ski.

Bio rąc pod uwa gę, że na po łu -
dnio wym brze gu ka na łu ist nie je
na ra zie stre fa prze my sło wa, ko le -
ja rze po win ni roz wa żyć od su nię -
cie pe ro nu od wo dy. Skup my się
jed nak na blo kach. Wy raź nie wi -
dać, jak po wa żną prze szko dzą dla
pie szych są śli ma ki wę zła Pło cho -
ciń skiej z Ma ry wil ską, któ re mo -
żna po ko nać tyl ko w wy bra nych
miej scach. Dro ga z osie dla Ma ry -
wil ska na sta cję to 15 mi nut mar -

szu, co sta wia pod ogrom nym
zna kiem za py ta nia sens ko rzy sta -
nia z SKM -ki. Czy war to pod je -
żdżać au to bu sem do sta cji, któ rą
wi dzi się z okna, al bo ma sze ro wać
przez kwa drans, by po tem je chać
do ści słe go cen trum pół go dzi ny?
Tę sa mą dro gę mo żna po ko nać
o 10 mi nut szyb ciej z prze siad ką
ze 176 do tram wa ju na Bród nie.

W przy szło ści pro ble my ze sta -
cją Że rań bę dą jesz cze więk sze.
Teo re tycz nie „bli sko” niej po -
wsta je osie dle Mia sto Mo je,

na któ rym do ce lo wo znaj dzie
się 1500 miesz kań. Je go miesz -
kań cy bę dą mieć do wy bo ru co -
dzien ne spa ce ry na sta cję al bo
tłok w 176. Pro ble my roz wią za ła -
by bu do wa przej ścia pod ziem ne -
go z win dą i chod ni ków w stro nę
Ku piec kiej i Sy gna ło wej, ale ta -
kich pla nów nie ma.

Nie da się?
W ubie głym ro ku miesz kań cy

Że ra nia ze bra li kil ka set pod pi sów
pod pe ty cją o mo der ni za cję sta cji,

o bra ku wind przy po mnia ły me -
dia, ale ko le ja rzy nie da ło się
prze ko nać. Prio ry te ty PKP PLK
są zu peł nie gdzie in dziej. 12 mar -
ca roz po czę ła się prze bu do wa li nii
łą czą cej Dwo rzec Gdań ski z Za -
chod nim. Ist nie ją ce sta cje Ko ło,
Ka sprza ka i 8. pe ron Dwor ca Za -
chod nie go zo sta ną wy po sa żo ne
w no we wia ty, oświe tle nie, ław ki
i ta bli ce in for ma cyj ne oraz do sto -
so wa ne dla po trzeb osób nie peł -

no spraw nych. Po wsta ną ta kże no -
we sta cje przy Po wąz kow skiej
i Obo zo wej oraz no we kład ki dla
pie szych. Re mont li nii na Wo li bę -
dzie kosz to wać 196 mln zł.

PKP PLK pla nu je ta kże prze bu -
do wę tzw. li nii otwoc kiej, bie gną cej
przez Wa wer. Rów nież tam sta cje
zo sta ną wy po sa żo ne w win dy, po -
wsta ną do dat ko we przej ścia dla pie -
szych i no wy przy sta nek przy Wia -
tracz nej. Bia ło łę kę ko le jo we in we -
sty cje omi ja ją sze ro kim łu kiem.

(dg)

Bez wind, bez dojścia, bez sensu

Żerańska stacja-bubel
� Co z tego, że mieszka się rzut beretem od stacji SKM-ki, skoro dojście do niej zajmuje 15 minut?

PKP PLK
planuje także przebudowę
tzw. linii otwockiej,
biegnącej przez Wawer.
Również tam stacje
zostaną wyposażone
w windy, powstaną
dodatkowe przejścia dla
pieszych i nowy przystanek
przy Wiatracznej. Białołękę
kolejowe inwestycje
omijają szerokim łukiem.
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Przy stan ki au to bu so we już ist nie -
ją, zaś tram wa jo we są w bu do wie,
ale znacz na część klien tów Ga le rii
Pół noc nej z pew no ścią bę dzie
do niej do je żdżać sa mo cho da mi.

Kie row cy bę dą mieć do dys po zy cji
po nad 2300 miejsc par kin go wych,
roz miesz czo nych na trzech po zio -
mach cen trum han dlo we go. 1500
z nich bę dzie umiesz czo nych w dwu -

kon dy gna cyj nym pod ziem nym ga ra -
żu. Na po zio mie -2 znaj dą się m.in.
hi per mar ket Car re fo ur i klub fit ness
Ca lyp so, czyn ne w in nych go dzi -
nach, niż ca ła ga le ria, więc go dzi ny

otwar cia par kin gu zo sta ną do sto so -
wa ne wła śnie do nich. Par king zaj -

mie ta kże część da chu, są sia du ją cą
bez po śred nio z ki nem Ci ne ma Ci ty,
re stau ra cja mi i ogro dem.

We wszyst kich prze strze niach
prze zna czo nych dla sa mo cho dów
za mon to wa ny zo sta nie sys tem
Park As sist, po ma ga ją cy od na leźć
wol ne miej sce dzię ki spe cjal nym
czuj ni kom, za pa la ją cym zie lo ne
lub czer wo ne świa tło. Sys tem sen -

so rów od czy ta nu me ry re je stra cyj -
ne wje żdża ją cych sa mo cho dów, co
po zwo li na zna le zie nie za par ko -
wa ne go po jaz du w de dy ko wa nej
apli ka cji mo bil nej czy kio skach in -
for ma cyj nych zlo ka li zo wa nych
przy wej ściach na par king.

– Ka me ry za re je stru ją ka żdą
pró bę kra dzie ży czy de wa sta cji
sa mo cho du, a ska no wa nie re je -
stra cji po zwo li usta lić, ja ką dro gę
prze mie rzył sa mo chód od mo -
men tu wjaz du na par king, aż
do je go opusz cze nia – mó wi Piotr
Mysz ka, dy rek tor ope ra cyj ny Ga -
le rii Pół noc nej.

W cen trum han dlo wym po wsta -
nie ta kże myj nia, pro wa dzo na
przez fir mę MB Au to Spa. Bę dzie
ona ofe ro wać m.in. kom plek so we
czysz cze nie, re no wa cję i kon ser wa -
cję po jaz dów. Klien ci bę dą mo gli
sko rzy stać m.in. z re ge ne ra cji po -
włok la kier ni czych, od świe ża nia
ele men tów pla sti ko wych au ta, re -
ge ne ra cji ta pi ce rek skó rza nych czy
felg alu mi nio wych.

(red)

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
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Supernowoczesny parking na 2300 aut
� Trzypoziomowy parking na 2300 aut, wyposażony w niespotykane rozwiązanie, ułatwiające parkowanie
i poprawiające bezpieczeństwo – takie cuda tylko na Tarchominie.

Idąc wzdłuż My śli bor skiej
od stro ny Świa to wi da w kie run ku
ko ścio ła mi ja my po pra wej stro -
nie blo ki, po mię dzy któ ry mi
do nie daw na znaj do wał się za -
pusz czo ny „te ren zie lo ny”. To na -
le żą ca do mia sta dział ka, któ rą
bia ło łęc ki sa mo rząd po sta no wił
prze zna czyć na skwer z du żą licz -
bą atrak cji dla dzie ci. Je go bu do -
wa kosz to wa ła 600 tys. zł i w ma ju
do bie gła koń ca.

Na po wierzch ni 5 tys. m2 po -
wsta ły dwa pla ce za baw – dla dzie -
ci młod szych i star szych – z ta ki mi
za baw ka mi, jak tram po li na, bu ja -
ki, huś taw ki, dra bin ki, stół
do ping -pon ga i do gry w sza chy.
Przy by ło drzew i krze wów, sta nę ły
ław ki, ko sze na śmie ci i sto ja ki
na ro we ry. Te ren zo stał ogro dzo ny
i wy po sa żo ny w to a le tę.

(dg)

Ciuchcia, huśtawki, drabinki

Mamy nowe place zabaw
� Kilka miesięcy prac i 600 tys. zł wystarczyło, by
całkowicie odmienić zapomniany zakątek Tarchomina.

Kamery
zarejestrują każdą próbę
kradzieży czy dewastacji
samochodu,
a skanowanie rejestracji
pozwoli ustalić, jaką
drogę przemierzył
samochód od momentu
wjazdu na parking, aż
do jego opuszczenia
– mówi Piotr Myszka,
dyrektor operacyjny
Galerii Północnej.

źródło: Park A
ssist
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– To pierw sza no wa za jezd nia
w mie ście od 1963 ro ku, kie dy to
otwar ta zo sta ła za jezd nia „Żo li -
borz” – na pi sa ła wi ce pre zy dent
Re na ta Ka znow ska, któ ra kil ka
ty go dni te mu in for mo wa ła
o otrzy ma niu tzw. de cy zji śro do -
wi sko wej dla bu do wy.

Ozna cza to, że naj trud niej sze
pro ce du ry urzę do we, pro wa dzą ce
do bu do wy ba zy dla tram wa jów,
są już za koń czo ne. Na po wierzch -
ni pra wie 12 ha obok pę tli „An -
no pol”, mię dzy An no po lem
a Bia ło łęc ką, po wsta nie no wo cze -
sna za jezd nia dla 150 skła dów.
Znaj dzie się w niej aż 55 to rów
i wszyst kie urzą dze nia nie zbęd ne
do ser wi so wa nia tram wa jów.
Głów ny wjazd na te ren za jezd ni
bę dzie pro wa dził od stro ny
ul. An no pol, przez Ino włodz ką.
Pla no wa na jest też bu do wa wjaz -
du od stro ny ul. Włod ko wi ca. Te -
ren bę dzie czę ścio wo ogro dzo ny
ekra na mi aku stycz ny mi.

War to pa mię tać, że w oko li cach
za jezd ni mo żna spo tkać po za roz -
kła do we skła dy, wy je żdża ją ce ra -
no na to ry al bo zje żdża ją ce do ba -
zy po go dzi nach szczy tu czy wie -
czo rem. Po nie waż naj bli ższy roz -
jazd znaj du je się do pie ro na ron -
dzie Ża ba, otwar cie no wej za jezd -
ni bę dzie w prak ty ce ozna czać
zwięk sze nie czę sto tli wo ści tram -
wa jów na ca łym od cin ku od An -
no po la do po pu lar ne go miej sca
prze sia dek na skra ju Tar gów ka.

Głów nym za da niem no wej za jezd -
ni bę dzie ob słu ga li nii kur su ją cych
na Bród no czy Gro chów, a w przy -
szło ści ta kże na Der by. Dzię ki niej
mo żli wa bę dzie ta kże przy naj mniej
czę ścio wa li kwi da cja sta re go za kła du
przy Ka wę czyń skiej na Pra dze.
Tram wa je War szaw skie mo gły by
urzą dzić tam mu zeum ko mu ni ka cji
miej skiej lub dro go sprze dać zie mię.

Otwar cie za jezd ni An no pol jest
pla no wa ne na ko niec 2020 ro ku.

(dg)

Zajezdnia dla 150 tramwajów

Tak zmieni się Annopol
� Na prawie 12 ha na Białołęce powstanie
nowoczesna baza dla Tramwajów Warszawskich.
Mieszkańcy dzielnicy też na tym skorzystają.

Za na mi kil ka na ście lat sza łu
na gril lo wa nie. Czy to już naj po -
pu lar niej sza roz ryw ka w Pol sce?
Są dząc po cha rak te ry stycz nym za -

pa chu, uno szą cym się nad war -
szaw ski mi par ka mi i la sa mi,
skwe ra mi oraz pla ca mi za baw
– mo żna wnio sko wać, że wrzu ca -
nie kieł ba sek na ruszt jest le gal ne
wszę dzie. Nic bar dziej myl ne go.
Gril lo wać mo żna tyl ko w sze ściu
wy zna czo nych na te re nie Bia ło łę -
ki miej scach.

Nad Wi słą i w par ku
Jak po in for mo wa ła nas rzecz -

nicz ka bia ło łęc kie go ra tu sza Ma -
rze na Gaw kow ska, miesz kań cy
Tar cho mi na ma ją do wy bo ru tyl -
ko dwa miej sca, znaj du ją ce się
w bar dzo ma łej od le gło ści od sie -
bie: to park Pi cas sa i znaj du ją ca
się obok nie go pla ża przy mo ście
Skło dow skiej -Cu rie.

We wschod niej czę ści dziel ni cy
znaj du ją się trzy te re ny re kre acyj -
ne z miej sca mi do gril lo wa nia:
Tru skaw ko we Po le przy Echach
Le śnych, Bo cia ni Za ką tek
przy Ru sko wym Bro dzie i park
Ma gicz na. W tym ostat nim im -
pre zy by wa ły tak hucz ne, że oko -
licz ni miesz kań cy za czę li się
na nie ska rżyć. Osta tecz nie sta no -
wi ska zo sta ły od su nię te od okien
bu dyn ków.

– Wszyst ko wska zu je na to, że
no wa lo ka li za cja się spraw dza, bo
w ubie głym ro ku, po jej zmia nie,

nie mie li śmy już skarg na ucią żli -
wość gril lo wa nia – mó wi Gaw -
kow ska.

„500 mi nus” za gril lo wa nie
Szó ste le gal ne miej sce jest

obok pla cu za baw przy Kier snow -
skie go. Dzię ki bu dże to wi par ty cy -
pa cyj ne mu w przy szłym ro ku mo -
że po wstać siód me – bli sko skrzy -
żo wa nia Bia ło łęc kiej ze Zdziar -
ską. I to ko niec. Gril lo wa nie
wszę dzie in dziej na te re nach na -
le żą cych do mia sta jest nie le gal ne
i gro zi za nie man dat w wy so ko -
ści 500 zł. Na mo cy od dziel nych
prze pi sów za bro nio ne jest ta kże
sto so wa nie ognia w le sie i od le -
gło ści 100 m od je go gra ni cy.

– Nie pla nu je my wy zna cza nia
żad nych sta no wisk do gril lo wa nia
w la sach na te re nie Bia ło łę ki
– mó wi An dże li ka Gac kow ska,
wi ce dy rek tor ka La sów Miej skich.

(yak)

Grill po białołęcku. Gdzie?
� Na ruszcie kiełbaska, a w portfelu brak 500 zł z powodu mandatu?
Aby tego uniknąć, warto wiedzieć, gdzie grillowanie jest legalne.

źródło: T
W

Nie planujemy
wyznaczania żadnych
stanowisk do grillowania
w lasach na terenie
Białołęki – mówi
Andżelika Gackowska,
wicedyrektorka Lasów
Miejskich.
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…przed re wi ta li za cją te re nu,
pla no wa ną przez fiń skie go de we -

lo pe ra YIT. Po zo sta ną tyl ko ce -
gla ne za bu do wa nia z po cząt -

ku XX wie ku, mię dzy któ re in we -
stor za mie rza wkom po no wać
trzy pię tro we blo ki miesz kal ne,
na wią zu ją ce ar chi tek tu rą do za -
byt ków Hen ry ko wa. Część urzą -
dzeń prze my sło wych ma zo stać
od re stau ro wa na i umiesz czo na
w par ku te ma tycz nym.

Po wsta ła na po cząt ku XX wie ku
go rzel nia dro żdżo wa Hen ry ka Bie -
nen tha la by ła przed II woj ną świa -
to wą jed nym z naj więk szych pro du -
cen tów dro żdży i spi ry tu su. Po woj -
nie za kład prze kształ co no w fa bry -
kę aro ma tów che micz nych, któ rej
ostat nim wła ści cie lem by ła fir ma
Pol le na -Aro ma. (red)

Ostatnie chwile przed nowym życiem
� Przy Klasyków trwa rozbiórka dawnej fabryki aromatów. Nasz czytelnik uchwycił na zdjęciach jej ostatnie momenty…

źródło zdjęć: C
zytelnik
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

·FIRMA AB-GLASS POSZUKUJE PRACOWNIKA
DO PROFESJONALNEJ KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ. POSZUKUJEMY OSOBY,
KTÓRA BĘDZIE ZAJMOWAĆ SIĘ
KOMPLEKSOWYM CZYSZCZENIEM
SAMOCHODÓW, PRANIEM TAPICERKI,
KOSMETYKĄ TAPICERKI SKÓRZANEJ ORAZ
INNYMI USŁUGAMI ZWIĄZANYMI
Z KOSMETYKĄ SAMOCHODOWĄ. JEŻELI
JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A PROSZĘ
O KONTAKT 602-790-104
·Nauczycielowi przedszkola. CV na: biuro@roza-
montessori.pl

NNoowwoocczzeessnnaa  pprraallnniiaa  zzaattrruuddnnii  pprraaccoowwnniikkóóww  ddoo
pprraaccyy..  GGwwaarraannttuujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee,,

uummoowwęę  oo pprraaccęę,,  ppaakkiieett  mmeeddyycczznnyy,,  eellaassttyycczznnyy
ggrraaffiikk..  ZZaappeewwnniiaammyy  pprrzzyyuucczzeenniiee  ddoo  pprraaccyy

ww ttrraakkcciiee  ookkrreessuu  pprróóbbnneeggoo..  OObboowwiiąązzkkii
–– pprraassoowwaanniiee  ooddzziieeżżyy,,  oobbssłłuuggaa  mmaasszzyynn

pprraallnniicczzyycchh,,  oobbssłłuuggaa  kklliieennttaa..  ZZaapprraasszzaammyy
zzaaiinntteerreessoowwaannee  oossoobbyy  –– tteell..  669955--336600--775599

·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h. Tel.
881-043-058
·Pracowników ogólnobudowlanych 12 zł/h. Tel.
694-480-349
·Sprzątanie po budowie dla Pań – 10 zł/h. Tel.
668-048-138
·Zatrudnimy OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO
do zakładu produkcyjnego na Białołęce, praca 3-
zm, 16 brutto/godz. tel. 698-698-501
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

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

·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.
501-868-930, 502-218- 778, www.remonty4u.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

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744

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

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






