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Przychodnia i szpital rok później?
 Planowane na 2018 r. otwarcie przychodni specjalistycznej ze szpitalem jednego dnia stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Brak dostępu do specjalistycznych usług medycznych to dla
wielu mieszkańców Białołęki jedna z największych wad dzielnicy.
Starania o budowę własnego szpitala jednego dnia trwały kilka lat.
W 2015 roku roku Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki zebrała
w tej sprawie ponad 3, 5 tys. podpisów, radni lobbowali za inwe-

stycją w warszawskim ratuszu, zaś
zarząd dzielnicy wytypował należącą do miasta działkę o powierzchni 14 tys. m2, przy skrzyżowaniu Białołęckiej i Przykoszarowej oraz połączył pomysł szpitala z przychodnią na wschodniej
Białołęce. W marcu Rada Warszawy zdecydowała o przyznaniu 40 mln zł. Powstanie przy-

chodnia
wielospecjalistyczna
i szpital chirurgii jednego dnia,
gdzie będzie można wykonać badania diagnostyczne albo poddać
się niektórym zabiegom, nie wymagającym hospitalizacji.
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy 26
mln zł – największa część z puli 40 mln zł miała zostać wyda-

na w roku 2018, na który planowano otwarcie placówki. Tymczasem w grudniu Rada Warszawy
zabrała 12 mln zł z roku 2018
i wpisała na 2019. 40 mln zł zostało rozłożone na lata 2017–2019.
Taki układ zapisów w dokumencie sugeruje, że budowa może skończyć się rok później, niż
dotąd planowano.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że
przesunięcie 12 mln zł to nie zabieg księgowy, ale próba urealnienia harmonogramu prac.
Wszystko wskazuje na to, że Biuro Polityki Zdrowotnej nie zdąży
oddać szpitala do użytku w ciągu 24 miesięcy.
– Rozmawiałem z dyrektorem
Biura Polityki Zdrowotnej – mówi radny Piotr Basiński. – Twierdzi, że zakończenie inwestycji
w roku 2018 jest nadal realne, ale
chce mieć bufor czasowy na różne
nieprzewidziane sytuacje. Są też
obawy czy oferty, które do tej pory wpłynęły, posiadają realne harmonogramy. To inwestycja miejska, nie dzielnicowa, więc rada

dzielnicy ma na nią ograniczony
wpływ. Z naszej strony robimy
wszystko, by szpital został otwarty
jak najszybciej, ale odpowiedzial-

Brak
dostępu
do specjalistycznych
usług medycznych to dla
wielu mieszkańców
Białołęki jedna
z największych wad
dzielnicy. Starania
o budowę własnego
szpitala jednego dnia
trwały kilka lat.

ność za ewentualne opóźnienia
spadnie na inwestora.
Zapisy w WPF prezentują się
obecnie następująco: najmniejsza
kwota (projekt) w przyszłym roku, 26 mln zł (budowa) w 2018
i 12 mln zł (dokończenie budowy
i wyposażenie) w roku 2019.

Twoja reklama odbije się Echem tel. 502-280-720

(dg)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

 Żerań się dusi, bo Tarchomin jedzie na spacer na Krakowskie Przedmieście. Czas zejść na ziemię w sprawie linii 518. Mamy konkretną propozycję.
źródło: Warszawikia / Mikiapole3

Najwyższy czas zacząć szukać racjonalnego rozwiązania problemu
linii 518. Być może rozsądny byłby
autobus kursujący rzadziej, ale
wspomagany między Konwaliową
a Marymontem przez drugą linię?
Takie „586” (na wycinku trasy 186)
mogłoby kursować w szczycie nawet co 5 minut, a zawracać na zapomnianej pętli przy Polfie, wykorzystywanej dziś tylko przez nie-

które kursy 126. Nie jest to pomysł
idealny, ale nadal lepszy, niż unikanie dyskusji czy obrona kursujących co godzinę, egzotycznych 705
i 735. Ale zacznijmy od początku.

Wirtualna rzeczywistość ma
się świetnie
Czytając internetowe dyskusje
albo słuchając wypowiedzi samorządowców nie sposób nie odnieść

wrażenia, że wirtualna rzeczywistość ma się doskonale. Radny
mówiący, że 518 jedzie z Tarchomina na Krakowskie Przedmieście
„od godziny do nawet dwóch”,
a mimo to deklarujący korzystanie
z niego. Mieszkanka twierdząca,
że autobus jest zawsze punktualny. Teoria, że linia istnieje
od 2013 roku. Na temat 518 napisano już bardzo dużo.
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518: Co drugi kurs z Polfy na Marymont

Niepunktualnie było zawsze
Młodsi stażem mieszkańcy Tarchomina i Żerania nie pamiętają
przygód, jakie linia 518 miała już
kilkanaście lat temu. Powstała
w 2000 roku, na fali ówczesnej polityki ZTM, zakładającej odrzucenie wcześniejszego, „angielskiego”
wzorca krótkich i punktualnych linii na rzecz dążenia do małej liczby przesiadek. W swoim pierwszym wcieleniu 518 łączyło Tarchomin ze Starówką i pl. Trzech
Krzyży przez rondo Starzyńskiego
i Dworzec Gdański. To były zupełnie inne czasy. Krakowskie Przedmieście nie było jeszcze dumą
Warszawy, metro docierało z Kabat tylko do centrum a najlepszym
połączeniem Tarchomina ze Śródmieściem było powolne 510.
Narzekania na korki towarzyszyły 518 od początku. Na wielokrotnie zmienianej trasie autobu-

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
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www.gazetaecho.pl

„Echo Białołęckie”

Tymczasem w białołęckich
szkołach kończą się konsultacje
społeczne z pracownikami ZTM.
Nie ma pokrzykiwań, wyrywania
mikrofonu i wiwatów, znanych
z masowych „spotkań”, organizowanych (po co?) w urzędach
dzielnic. Jest kawa, ciastka, rozłożone na stole mapy i spokojne,
merytoryczne rozmowy. Podczas
jednego ze spotkań usiadłem
przy stole z mieszkającą w okolicy
starszą panią, zainteresowaną komunikacją na Tarchominie.
– Jeśli rzeczywiście trzeba
to 518 skrócić, to ja dojadę
z wnuczkami na Krakowskie
z przesiadką przy Wileńskim –
deklaruje pani po wysłuchaniu
argumentów pracownika ZTM.
Dała się przekonać, że częstszy
autobus z Żerania do metra jest
niezbędny, nawet kosztem jej sobotniego dojazdu na spacer. Poprosiła też o przekazanie
do ZDM, by jak najszybciej budował przejścia dla pieszych między
przystankiem
„siedemnastki”
a Dworcem Centralnym. Fantastyka? Nie, rzeczywistość. W naszej ankiecie 47% czytelników
uznało skrócenie 518 do Marymontu za dobry pomysł. Wyniki
oczywiście nie są reprezentatywne. Nie da się jednak ukryć, że
wiele osób – biorących udział
w konsultacjach lub nie – wcale
nie zamierza organizować w sprawie 518 obrony Częstochowy.
Dlaczego? Cofnijmy się w czasie.
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sy stały przed rondem Starzyńskiego (jeszcze bez wiaduktu),
na Bonifraterskiej, na skręcie ze
Słomińskiego w Międzyparkową
i na Nowym Świecie przy pl.
Trzech Krzyży, a podczas kilkuletniego połączenia z 503 – nawet
w Dolinie Służewieckiej. Próby
ratowania punktualności nie udały się. Korki na Świętokrzyskiej,
przy pl. Trzech Krzyży i w Al. Jerozolimskich (mimo buspasa) są
dokładnie takie same. Do dziś tak

Okolice
Kowalczyka i Krzyżówki to
dziś najszybciej
rozwijająca się część
Białołęki. Większość
mieszkańców nowych
bloków to młodzi ludzie,
codziennie rano
dojeżdżający do pracy
z przesiadką do metra.
Wystarczy wsiąść rano
do 518 na Konwaliowej,
by przekonać się, jaki tłok
panuje w autobusie
i gdzie wysiada większość
pasażerów.
nieciekawa linia umarłaby śmiercią naturalną, gdyby nie pewien
istotny fakt.

Żerań się dusi
Okolice Kowalczyka i Krzyżówki to dziś najszybciej rozwijająca
się część Białołęki. Większość
mieszkańców nowych bloków to
młodzi ludzie, codziennie rano
dojeżdżający do pracy z przesiadką do metra. Wystarczy wsiąść rano do 518 na Konwaliowej, by
przekonać się, jaki tłok panuje
w autobusie i gdzie wysiada większość pasażerów. Ich celem jest
Marymont – tam przesiadają się
do najpewniejszego w zakorkowanym mieście środka transportu.
Łatwo wyobrazić sobie scenariusz, w którym ZTM „przestraszy się” protestów przeciwko
skracaniu, tak jak zrobił to
w 2014 roku na Bemowie, i zostawi 518 na obecnej trasie. Rok
później po Żeraniu zacznie krążyć petycja pt. „Żądamy częstszego 518!”. Radni poprą ją jednomyślnie (rok wyborczy!), domagając się od ZTM wyczarowania dodatkowych autobusów. Realne?
Prawie pewne.
Dominik Gadomski

Zbudują Białołęcką od nowa

 To nie będzie frezowanie, tylko budowa od zera. Za kilka lat ważna
ulica wreszcie przestanie straszyć.

Wraca fotoradar
 Po roku przerwy na jedną z najniebezpieczniejszych
ulic Warszawy wraca kontrola prędkości.
Jeszcze dwa miesiące temu wydawało się, że szanse na ponowne
włączenie fotoradaru na Modlińskiej są zerowe. Według ostatnich
doniesień rozmowy między strażą
miejską a Głównym Inspektoratem
Transportu Drogowego, który
zgodnie z prawem musiałby przejąć urządzenie, miały stać w martwym punkcie z powodu dużych
kosztów, związanych z koniecznym
przeprogramowaniem. Ostatecznie
zawarto trzyletnią umowę na obsługę fotoradaru przez GITD.
– System kontroli kierowców
w formie fotoradarów sprawdził
się na stołecznych drogach – mówi
prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Był skutecznym środkiem zwiększającym bezpieczeństwo w miejscach, gdzie dochodziło do wypadków i niestety ginęli
ludzie, co pokazują statystyki.
Od początku zeszłego roku
do końca listopada na Modliń-

skiej doszło do 12 wypadków,
w których zginęła jedna osoba
a 13 zostało rannych. W marcu
Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził pomiar, według którego
tylko 15% pojazdów jechało
w kierunku centrum z dozwoloną

Od początku
zeszłego roku do końca
listopada na Modlińskiej
doszło do 12 wypadków,
w których zginęła
jedna osoba a 13 zostało
rannych.
prędkością. Przeciętny kierowca
przekracza bezpieczną prędkość
o 17%, co siódmy – o 33%. Najszybciej jadący w dniu pomiaru
samochód poruszał się z prędkością 158 km/h.
(dg)

Białołęcka to jedna z kilku
wiejskich szos, które w wyniku
niekontrolowanej działalności deweloperów praktycznie z dnia
na dzień stały się głównymi ulicami dużej dzielnicy Warszawy.
Dziś kursują tamtędy autobusy,
jeżdżą setki samochodów, a piesi
i rowerzyści z obawą o własne życie przemykają wąskim chodnikiem lub udeptanym poboczem.
Gdy bite i wyłożone kocimi łbami
odcinki Białołęckiej zalewano as-

Kluczową
sprawą jest, aby
w pierwszym etapie
„wyprostować”
początkową część
Białołęckiej przy trasie
Toruńskiej. Jest szansa, że
nowa ulica pobiegnie
więc na wprost
od Łabiszyńskiej, bez tego
charakterystycznego
„zygzaka”, który
przysparza wielu
problemów.
faltem, nikt nie myślał o takim
natężeniu ruchu, więc nawierzchnia psuje się dosłownie z miesiąca
na miesiąc. Jeszcze kilka miesięcy
temu wszystkie prośby o remont
były kierowane do Zarządu Dróg
Miejskich. Tuż przed decydującym głosowaniem w Radzie Warszawy sprawa trafiła do Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych.
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– ZDM zajmuje się frezowaniem, czyli wymianą górnej części
nawierzchni, zaś my budujemy
nowe ulice – mówi Piotr Smoczyński, wicedyrektor ZMID. –
Jezdnia Białołęckiej nie ma podbudowy, więc frezowanie nic nie
da. Ulicę trzeba zbudować od zera i to właśnie zrobimy. Na pewno
zajmiemy się odcinkiem od trasy
S8 do mostu nad kanałem Żerańskim. Być może pieniędzy wystarczy też na dalszy fragment.
Od grudniowego głosowania
pieniądze na budowę Białołęckiej
są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.
– To jedna z najważniejszych inwestycji na Białołęce, więc bardzo
się cieszę, że większość rady zrozumiała oczekiwania mieszkańców – mówi warszawska radna
Aleksandra Gajewska. – Mamy
na budowę Białołęckiej ponad 20
mln zł. Mam nadzieję, że zakończy się ona jak najszybciej.
– Kilka lat walki przyniosło
efekty – dodaje białołęcki radny

Waldemar Roszak. – Białołęcka
to jedna z trzech osi komunikacyjnych wschodniej części dzielnicy, a z roku na rok ruch samochodów jest na niej coraz większy.
Według planów miejscowych to
droga klasy G (główna), więc pas
gruntu zarezerwowany pod nią
jest szeroki. Dzięki temu zaplanowano miejsce na ścieżkę rowerową, chodniki i pas zieleni ze szpalerem drzew. Wzdłuż jezdni głównej powstanie także równoległa,
bezpieczna droga do obsługi ruchu lokalnego. Kluczową sprawą
jest, aby w pierwszym etapie „wyprostować” początkową część
Białołęckiej przy trasie Toruńskiej. Jest szansa, że nowa ulica
pobiegnie więc na wprost od Łabiszyńskiej, bez tego charakterystycznego „zygzaka”, który przysparza wielu problemów.
Prace w terenie powinny rozpocząć się w 2019 roku, gdy zakończona będzie już przebudowa
Głębockiej.
(dg)
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Kino, teatr i dobra muzyka na Białołęce
 Nowy rok w kinie na BOK-u będzie obfitował w intrygujące obrazy, polskie produkcje oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Na teatralnych
deskach Białołęki zagoszczą kolejne premiery, a przy Głębockiej wystąpi jeden z wschodzących talentów polskiej sceny muzycznej.
źródło: FB BOK Białołęka

Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
Przełom stycznia i lutego w kinie na BOK-u rozpoczniemy
od intrygującego obrazu o wybitnym twórcy polskiej awangardy,
założycielu grupy „Preasens”, artyście, który nie poddał się obowiązującemu systemowi – Władysławie Strzemińskim. „Powidoki”
to ostatni film Andrzeja Wajdy,
z genialną kreacją aktorską dawno nie widzianego na wielkim
ekranie Bogusława Lindy. Bez
wątpienia film przybliży nam sylwetkę artysty i ostatnie lata jego
życia. Obraz zobaczymy już od 20
stycznia.

Sztuka kochania i odkrywanie
siebie
Kolejnym filmem biograficznym polskiej kinematografii
na naszym ekranie będzie „Sztuka Kochania. Historia Michaliny

Wisłockiej”. Jest to historia kobiety lekarki, seksuolożki, która
zasłynęła otwierając drzwi polskich sypialni za pomocą jednej
książki
„Sztuka
kochania”.
Na ekranie na początku lutego
zobaczymy również film „Po prostu przyjaźń”, czyli wielowątkową
historię o wyborach, których dokonujemy na co dzień i o tym jak
one wpływają na nasze życie. Ponadto w kinie na BOK – u obejrzymy premierowo zagraniczną
produkcję „Moonlight”. Jest to
ponadczasowa opowieść o relacjach i odkrywaniu samego siebie.
Film jest laureatem złotych globów 2017.

Dla młodych kinomaniaków
Kino na BOK – u przygotowało
świetną ofertę filmów także dla
najmłodszych
kinomaniaków.

Rok rozpoczniemy familijną produkcją „Wiplala”. Będzie to ekscytująca przygoda małych ludzi
w wielkim świecie. W kinie zobaczymy również kontynuację kultowej już animacji „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”. Kolejnym obowiązkowym seansem jest bez wątpienia opowieść o 11 – letniej Felici, której marzeniem jest zostanie baleriną w paryskiej operze.
Film „Balerina” obejrzymy od 3
lutego. „Ostatni smok świata” poprowadzi nas w niezwykłą podróż
wiodącą od świata ludzi, poprzez
świat magii do krainy smoków.

dzieci. W najbliższy poranek 22
stycznia zobaczymy film „Mój
przyjaciel smok”. Będzie to świetna zabawa dla małych i dużych.
Kolejny poranek 5 lutego przeniesie nas w atmosferę ferii wraz
z filmem „Kacper i Emma: zimowe wakacje”. 19 lutego zobaczymy
film „Księga Dżungli”, kultową
historię przedstawioną w zupełnie
nowy, innowatorski sposób.
Repertuar znajdziecie Państwo
na www. bok. waw. pl w zakładce
kino. Bilety na seanse w cenie 15 zł (normalny) i 12 zł (ulgowy) oraz 10 zł (na poranki dla
dzieci).

Poranki dla dzieci
W kinie na BOK-u cały czas
trwa cykl niedzielnych poranków
dla dzieci. W dwie niedziele
w miesiącu o godz. 11: 00 zapraszamy na specjalne seanse dla

Białołęka: zagłębie teatralne
W lutym uczta czeka przede
wszystkim miłośników teatrów.
Miesiąc będzie obfitował spektaklami Białołęckiego Zagłębia Te-

atralnego na dwóch scenach: BOK
van Gogha 1 oraz BOK Głębocka 66. Spotkamy Kompanię Teatralną Mamro w dwóch odsłonach: „Epopeja” – wielokrotnie
nagradzana podczas teatralnych
festiwali na terenie całego kraju
oraz świeże „Sceny z Życia”. Powróci również ciepło przyjęta
„Edukacja Rity” Teatru Cometa.
Zespół Teatru 13 zaprezentuje
swój najnowszy spektakl „Wolność
'90”, który został przyjęty przez Instytut Teatralny do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W marcu odbędzie się długo wyczekiwane
święto
wielbicieli
teatru
„XVIII Garderoba Białołęki”,
podczas której będziemy gościć
najlepsze zespoły z całego kraju.

Kortez na Głębockiej
Na scenie muzycznej 18 marca
w BOK Głębocka 66 zagości Kortez. Muzyk zasłynął z utworów takich jak „Z imbirem”, „Zostań” czy
„Od dawna już wiem”. Kortez to jeden z największych wschodzących
talentów na polskiej scenie muzycznej, jego debiutancka płyta „Bumerang”, intymny zbiór opowiadań
o miłości i jej braku, została bardzo
dobrze przyjęta przez publiczność.
Bilety w cenie 60 zł, już w sprzedaży.
Zapraszamy serdecznie wszystkich kinomaniaków, miłośników
teatru i dobrej muzyki.
(mk)

BOK w czołówce. Zagłosuj!
Elastyczne protezy nylonowe

 Białołęcki Ośrodek Kultury ma duże szanse na zwycięstwo w plebiscycie Warszawiaki
organizowanym przez serwis CGK Warszawa. Głosowanie trwa do 5 lutego.

N y l o n w p r o t e t y c e z na l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Dom Kultury i Dom Kultury
Kadr. Różnica głosów nie jest
wielka.
Zagłosować mogą osoby posiadające aktywne konto na Facebooku dając „lajka” swojemu faworytowi.
Do dzieła – http: //warszawiaki2016. pl/k/dom-kultury/

Dlaczego BOK?

To trzecia edycja plebiscytu.
Rok temu wygrał Prom Kultury
Saska Kępa, dwa lata temu Be-

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl
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mowskie Centrum Kultury. W tegorocznym głosowaniu BOK
prowadzi, ale gonią go Służewski

– Za kreatywność, otwartość
na nowe pomysły, szeroki katalog
imprez dla dzieci i dorosłych, profesjonalną kadrę – argumentuje
radna Anna Myślińska.
(red)

Bierhalle
na
Tarchominie
Zarejestruj malucha
Nowe żłobki we wrześniu

 Liczba miejsc w białołęckich żłobkach wzrośnie w tym
roku o ponad 300%. Warto zarejestrować dziecko już teraz.
Choć trudno w to uwierzyć,
na 100-tysięcznej Białołęce działa
dziś tylko jeden publiczny żłobek.
Placówka przy Strumykowej oferuje – wraz z filią przy Światowida
– 160 miejsc. To wielokrotnie
za mało na potrzeby szybko rozbudowującej się dzielnicy. W tym
roku uda się nadrobić część wieloletnich zaniedbań dzięki czterem inwestycjom.
Latem powinna zakończyć się
budowa żłobków na Nowodworach, Żeraniu i Brzezinach.
Przy Odkrytej, Krzyżówki i Truskawkowej znajdzie się po 150
miejsc dla najmłodszych. Kolejnych 50 powstanie w oddziale żłobkowym nowego przedszkola
przy Jesiennych Liści. Otwarcie
wszystkich placówek planowane
jest na wrzesień, ale „stanąć w kolejce” do zapisu można już teraz.
Wystarczy wypełnić formularz
na stronie Zespołu Żłobków link:
https: //www. zlobki. waw. pl/rekrutacja2012/index. php a następnie
w ciągu 10 dni złożyć wydrukowa-

ny i podpisany formularz w żłobku
wskazanym jako preferowany.
– Warto zapisać dziecko jak
najszybciej – apeluje Urząd
Dzielnicy Białołęka. – Konieczne
jest podanie numeru PESEL lub
aktu urodzenia. Dopóki wybrany
żłobek nie zostanie oddany
do użytku, najlepiej wskazać dowolny inny (np. blisko miejsca
pracy), żeby nie tracić kolejki.
Kiedy ruszy już rekrutacja
do obecnie budowanego żłobka,

Warto
zapisać dziecko jak
najszybciej – apeluje
Urząd Dzielnicy Białołęka.
– Konieczne jest podanie
numeru PESEL lub aktu
urodzenia.
będzie można zmienić w systemie
„żłobek pierwszego wyboru”
i wskazać właśnie ten, który wybraliśmy.

 Doskonała wiadomość dla miłośników dobrego piwa – warszawski browar
restauracyjny otwiera lokal przy Światowida.

Pils, weizen albo marcowe w litrowym kuflu, żeberka w sosie barbecue i biesiada do północy – to
znaki rozpoznawcze lokali Bierhalle, które w ciągu zaledwie 11 lat

mocno zmieniły mapę towarzysko-gastronomiczną
Warszawy.
W 2005 roku otwarcie w Arkadii
restauracji stylizowanej na niemiecką piwiarnię było sporą sensacją.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
 O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Ten pochodzący z długowiecznej rodziny o bogatych tradycjach i zdolnościach uzdrowicielskich absolwent instytutów paramedycznych na Filipinach jest
uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Potrafi nie tylko precyzyjnie wskazać zaburzenia energetyczne różnych organów, ale też
skutecznie je wyeliminować
przez naturalne wzmocnienia sił
obronnych i oczyszczanie kana-

(red)

Wszystko za sprawą własnego, nowoczesnego minibrowaru, dzięki
któremu Bierhalle serwowało –
i serwuje nadal – unikatowe piwa.
Najpopularniejszym
gatunkom
(pils i weizen) towarzyszą produkowane okresowo dunkel, alt, koźlak
i marcowe. W menu królują też dania mięsne, na czele z golonką, żeberkami i sznyclem holsztyńskim.
Dziś sieć składa się z 11 restauracji rozsianych po Polsce, ale
żadnego nie ma w pobliżu Tarchomina czy Legionowa. Zmieni się
to jesienią 2017 roku, gdy zostanie
otwarty lokal w Galerii Północnej.
(red)

łów energetycznych organizmu.
Podczas półgodzinnego zabiegu
operuje swą energią duchową
wpływając na całe spektrum chorób. Sprawdza się przy chorobach wewnętrznych, w tym nowotworach, kłopotach ze stawami i zmianach reumatycznych,
leczy migreny, bóle kręgosłupa,
choroby kobiece i męskie.
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta miejscach.

źródło: bialoleka.waw.pl

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

Żłobek przy placu Światowida 3 jest filią placówki
przy ul. Strumykowej 18
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Szkoła na Warzelniczej będzie opóźniona
 Władze dzielnicy z jednej strony zapewniają, że podstawówka budowana na wschodniej Białołęce będzie otwarta 1 września 2017 r.,
a z drugiej chcą połączyć jej obwód szkolny z sąsiednią placówką na Ostródzkiej. Dlaczego? Żeby jedna dyrekcja zarządzała obydwoma
budynkami i mogła swobodnie „przerzucać” dzieci, gdyby okazało się, że 1 września nowej szkoły nie będzie.

Wszystko wskazuje na to, że
uczniowie, którzy mieli 1 września
rozpocząć naukę na Warzelniczej
(budynek może pomieścić 1300
uczniów na dwie zmiany) trafią
na Ostródzką. Ile będzie tam
zmian i jak długo? Tego na razie
nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Budowa nowej podstawówki jest

6

opóźniona o kilka miesięcy. Z powodu problemów z płatnościami
na rzecz podwykonawców przez
kielecką firmę Dorbud S.A. z kilkoma z pracujących na budowie
firm zostało podpisane porozumienie o realizacji płatności za wykonane usługi bezpośrednio na ich
konta i w grudniu prace na nowo

przyspieszyły. Czy wystarczy czasu?
– Liczymy się z tym, że roboty
budowlane mogą nie zostać zakończone 31 maja, jak przewiduje umowa, ale od końca maja do 1 września są jeszcze trzy miesiące i wykonawca zapewnia, że odda budynek
na nowy rok szkolny – mówi wiceburmistrz Jacek Poddębniak, odpowiedzialny w urzędzie dzielnicy
za inwestycje.
Trudno w to uwierzyć patrząc
na zaawansowanie prac. Mrozy co
prawda za kilka dni ustąpią, ale
na dokończenie inwestycji zostało
niewiele ponad pół roku. – Teraz
prace idą szybko – mówi nam anonimowo jeden z urzędników. Dlaczego anonimowo? Bo dodaje: –
O ile Dorbud nie ogłosi upadłości
w najbliższym czasie, to jest szansa,
że opóźnienie będzie niewielkie
i dzieci mniej więcej w listopadzie,
grudniu powinny przenieść się
z Ostródzkiej na Warzelniczą, ale
jeśli Dorbud zbankrutuje, to nie ma
na to szans. Wówczas także szkoła

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na Myśliborskiej, choć tam zaawansowanie prac jest dużo większe,
może nie być oddana 1 września.
Oficjalnie władze dzielnicy zapewniają, że obie szkoły ruszą wraz
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a połączenie w jednym obwo-

Oficjalnie
władze dzielnicy
zapewniają, że obie
szkoły ruszą wraz
z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego,
a połączenie w jednym
obwodzie Warzelniczej
i Ostródzkiej tłumaczą
odpowiedzialnym
podejściem do sprawy.
dzie Warzelniczej i Ostródzkiej tłumaczą odpowiedzialnym podejściem do sprawy. – W zasadzie
przy każdej inwestycji powinniśmy
zakładać, że coś się może wydarzyć
i termin nie zostanie dotrzymany
– mówi rzeczniczka białołęckiego

ratusza Marzena Gawkowska.
– Wystarczy, że robotnicy coś odkryją i archeologowie zablokują
plac budowy na wiele miesięcy, albo
np. znów będą niewybuchy. Póki co,
mimo licznych kłopotów na tej budowie, to według zapewnień firmy
Dorbud, szkoła ruszy 1 września
– podsumowuje rzeczniczka.

Dorbud: Nie rozważamy
upadłości
– Wszystkie budowy pracują pełną parą. Mimo zimy i dużego mrozu, dokładamy wszelkich starań,
aby szkoły na Warzelniczej i Myśliborskiej były oddane w terminie
i na razie nie rozważamy innego
scenariusza. Musiałaby się wydarzyć
jakaś katastrofa, żeby to się nie
udało – mówi Waldemar Łucak, wiceprezes Dorbudu. – A z całą pewnością informacje o ewentualnej
upadłości firmy są wyssane z palca.
Nie rozważamy złożenia do sądu
wniosku o upadłość spółki, bo nie
ma ku temu przesłanek.
(red)

źródło: warszawa.wikia.com/Kakarakak

Na klamkę! Obrabiają mieszkania
 Na forach internetowych naszej dzielnicy zaroiło się ostatnio od ostrzeżeń
przed złodziejami okradającymi mieszkania metodą „na klamkę”.
„Ktoś szarpał za klamkę
do mojego mieszkania”, „Zapomniałam zamknąć drzwi i ktoś
wyniósł mi w biały dzień wszystko, co było w przedpokoju” – takie relacje i apele mieszkańców

Wspólnoty
mieszkaniowe apelują
nie tylko o zamykanie
drzwi do własnych
mieszkań, ale także
do części wspólnych,
na korytarze, klatki
schodowe
Białołęki stają się w ostatnich tygodniach coraz częstsze.

Myszkują nawet po pokojach
Mnożą się przypadki prób włamań „na klamkę”. Policja ostrzega,
że, choć włamywacze grasują w całej Polsce, to osiedla z dużą liczbą
bloków są dla nich najatrakcyjniejsze. Takie zgłoszenia napływają
z różnych dzielnic stolicy, jednak

na Białołęce w ostatnim czasie jest
ich wyjątkowo dużo – potwierdza
rzeczniczka rejonowej komendy
policji Paulina Onyszko.
Złodzieje wchodzą na klatki
schodowe i chodzą po korytarzach naciskając po kolei klamki
mieszkań. Jeśli ktoś zapomniał
zamknąć drzwi na zasuwę, wpadają do środka i myszkują po pokojach. Najczęściej kradną przedmioty z korytarza. Czasem jednak
spacerują po całym mieszkaniu.
– We wtorek w nocy obrobiło
nas dwóch mężczyzn w wieku 22–
26 lat. Z mieszkania przy van Gogha ukradziono nam pieniądze,
karty kredytowe, dokumenty
i klucze. Jakim trzeba być człowiekiem, co trzeba mieć w głowie,
żeby nocą wejść do cudzego
mieszkania! – pisze Aleksandra.
Jak mówią funkcjonariusze,
włamywacze rzeczywiście działają
zazwyczaj w nocy, ale niekiedy także w ciągu dnia – szczególnie jeśli ktoś mieszka samotnie. Zdarzały się także przypadki kradzieży podczas imprez. – Na Porajów

o godzinie 7 jakaś kobieta próbowała mi wejść do mieszkania
pod pretekstem, że szuka dentysty. Na prośbę o dane osobowe
i hasło policja zaczęła uciekać
po schodach – pisze Anna.
Najczęściej przyłapani rzeczywiście udają, że pomylili mieszkania i szukają następnych ofiar.
– Ostatnio między godziną 1: 00 a 3: 00 ktoś złapał nam
za klamkę. I tej samej nocy okradziono sąsiadkę dwa piętra wyżej.
Zapomniała zamknąć drzwi.
Ukradli laptopa, portfel, biżuterię. Uważajcie sąsiedzi z Mikołaja
Trąby – ostrzega Marianna.
Po Internecie krąży coraz więcej
podobnych ostrzeżeń i relacji
przestraszonych mieszkańców Białołęki, którzy mieli nieproszonych
gości. Wspólnoty mieszkaniowe
apelują nie tylko o zamykanie
drzwi do własnych mieszkań, ale
także do części wspólnych, na korytarze, klatki schodowe. Tylko
w taki sposób można ustrzec się
przed włamaniem „na klamkę”.
(wk)

Krótka bajka o kulturalnej młodzieży

„Spadaj, stary pajacu”
 Co może usłyszeć staruszek o lasce, proszący
o ustąpienie miejsca w 509?
509 to dla mieszkańców Tarchomina egzotyczna linia autobusowa, łącząca osiedle z… różnymi
innymi miejscami na mapie Warszawy. Wąchanie otwartego piwa
czy przymusowe słuchanie hip-hopu z głośniczka smartfona to
na Modlińskiej i Jagiellońskiej już
codzienny rytuał. Czasem dochodzi do sytuacji bardziej niecodziennych.
– Około 16: 00 jechałem 509
między Żeraniem FSO a Nowodworami – pisze nasz czytelnik. –
Razem ze mną do autobusu
wsiadł staruszek o lasce, który
miał na pewno ponad 70 lat. Poprosił o ustąpienie miejsca dla

niepełnosprawnych
jednego
z czterech chłopaczków w wieku 16–17 lat.
– Spadaj, stary pajacu! – usłyszał starszy człowiek. Jak relacjonuje nasz czytelnik, pasażerowie
widzący chamskie zachowanie nastolatków wezwali policję, która
kilka przystanków dalej poprosiła
młodych dżentelmenów o opuszczenie pojazdu i zaprosiła ich
na rozmowę.
A z jakimi „kulturalnymi” zachowaniami w komunikacji miejskiej spotkali się nasi Czytelnicy?
Zachęcamy do opisywania. I reagowania.
(red)

Osiedla z dużą liczbą bloków są dla złodziei najatrakcyjniejsze
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źródło: MZA

Kolejna zajezdnia powstanie na Białołęce

 Co ma wspólnego gazociąg nad kanałem Żerańskim z komunikacją miejską?
Okazuje się, że całkiem sporo.
źródło: MZA

białymi wyświetlaczami, należących do firmy Arriva.

Budowa
zajezdni MZA ma ruszyć
po 2020 roku. Otwarty
pozostaje temat ulicy
Spedycyjnej.

O zbliżającej się budowie gazociągu między tłocznią w Rembelszczyźnie a elektrociepłownią
na Żeraniu mówiło się do tej pory
głównie w kontekście wycinki 3999 drzew i przyszłego zagospodarowania brzegu kanału Żerańskiego. Projektująca rurociąg
firma Gaz-System zapowiada, że
dzięki tej inwestycji przez Żerań
będzie codziennie przejeżdżać
o 40–50 wagonów z węglem
i o kilkanaście ciężarówek mniej.
Przybędzie jednak… autobusów.
– Planujemy budowę zajezdni
przy ul. Spedycyjnej – mówi

Adam Stawicki, rzecznik Miejskiej Zakładów Autobusowych. –
Nie znamy jeszcze jej dokładnej
pojemności.
Zajezdnia zostanie podłączona
do przebiegającego w pobliżu gazociągu i przyjmie autobusy napędzane gazem. Do tej pory MZA
kupiły ich 35, ale według nieoficjalnych szacunków za kilka lat
może to być nawet 300 pojazdów.
Zajezdnia MZA byłaby drugą
w tym rejonie Białołęki. Przy Płochocińskiej stacjonuje już 49 autobusów spalinowych i pięć hybrydowych z charakterystycznymi

Budowa zajezdni MZA ma ruszyć po 2020 roku. Otwarty pozostaje temat ulicy Spedycyjnej. Jej nawierzchnia jest zbudowana z płyt
drogowych, na krótkim odcinku
przy Płochocińskiej zalanych asfaltem, a oświetlenie to stare latarnie,
połączone wiszącymi kablami. Trudno wyobrazić sobie fabrycznie nowych 300 autobusów, przejeżdżających codziennie rano po takiej drodze. Czy ulica zostanie wyremontowana podczas budowy zajezdni?
– Myślę, że jest za wcześnie, żeby
mówić o tego typu ustaleniach, jednak na pewno niskopodłogowe autobusy wymagają równej nawierzchni – przyznaje rzecznik MZA.
(dg)

Nazwiska, adresy, faktury

Dokąd trafiły twoje śmieci?
 25 worków na śmieci walało się nad Wisłą. Niektóre
z nich były pełne prywatnych dokumentów.
Dokumenty zawierające dane
osobowe najlepiej dobrze zniszczyć, śmieci trzeba posegregować
a pracownicy firmy odbierającej
worki na pewno zajmą się nimi
profesjonalnie.
Tyle
teoria.
W praktyce Warszawa jest pełna
dzikich wysypisk, na których potencjalni złodzieje mogliby poczuć się jak w raju.
Wczoraj strażnicy miejscy interweniowali na rogu Odkrytej i Łączącej na Nowodworach, gdzie
walało się 25 worków ze śmiecia-

mi. Rzut beretem od popularnego centrum handlowego i placu
zabaw można było znaleźć m.in.
faktury i inne dokumenty zawierające cenne dane osobowe,
w tym legitymację studencką
i kartę medyczną.
Strażnicy skontaktowali się
z adresatem wyrzuconej na śmieci
przesyłki i ustalili, kto odpowiada
za odbiór nieczystości z jego posesji. Sprawą zajmuje się teraz
policja.
(dg)

Zdrowa ciąża

Czego oczekiwać od lekarza położnika?
 Pierwsza wizyta położnicza jest jednym z najważniejszych wydarzeń w przebiegu ciąży. Zazwyczaj ma miejsce w siódmym lub ósmym
tygodniu po zatrzymaniu miesiączki, kiedy pacjentki orientują się, że coś „przebiega inaczej” i pojawiają się niespecyficzne objawy ciąży, jak
bolesność, powiększenie piersi, pogorszenie tolerancji wysiłku, mdłości, wymioty.
Podczas pierwszej wizyty poznajecie Panie lekarza położnika – ginekologa, który poprowadzi ciążę,
czyli będzie czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem, interweniował w razie nieprawidłowości, rozplanowywał badania, które należy
przeprowadzić, interpretował ich
wyniki, przygotowując do najważniejszego, długo wyczekiwanego

na co przewlekle chorują, do jakich poradni specjalistycznych
uczęszczają, jakie leki stosują, jakie zabiegi operacyjne mają
za sobą. W oparciu o tę informacje lekarz powie, jakie leki można brać w trakcie ciąży i dokona
weryfikacji leczenia, często zasięgając porady innych specjalistów.
Ważną kwestią są alergie, w tym
uczulenia na leki oraz przebyte
choroby wieku dziecięcego, takie
jak ospa wietrzna, różyczka, czy
świnka.

Co dzieje się
podczas pierwszej wizyty?
Jest ona chyba
najdłuższąi njaważniejszą
w przebiegu
prowadzenia ciąży.
Lekarz powinin zlecić
nam całą masę badań.
momentu, jakim jest poród. Bardzo dobrze, gdy wybrany lekarz
położnik pracuje w szpitalu, w którym razem z nim/pod jego opieką
mogłyby Panie rodzić i odbyć
pierwsze dni połogu.
Zanim lekarz położnik ginekolog książeczkę prowadzenia ciąży,
musi najpierw tę ciążę potwierdzić. Często przychodzicie Panie
do nas z wynikiem testu ciążowego, albo nawet dwoma. Ciążę można także potwierdzić badaniem
tak zwanego beta-hCG, jednak
najpewniejszą metodą jest wykonanie transwaginalnego badania

Mnóstwo potrzebnych badań

USG. Podczas tego badania lekarz
położnik ginekolog stwierdzi, czy
w jamie macicy znajduje się pęcherzyk zarodkowy, czy jest ona „pusta”. W siódmym, ósmym tygodniu
ciąży w jamie macicy widoczny już
jest zarodek, który jesteśmy w stanie zmierzyć, podając jego długość
ciemieniowo-siedzeniową, czyli
CRL. Ponadto, jeżeli data zatrzymania miesiączki jest wiarygodna,

w 7. tygodniu ciąży można zobaczyć już bijące serce zarodka.

Co dzieje się podczas pierwszej
wizyty?
Jest ona chyba najdłuższą
w przebiegu prowadzenia ciąży.
Zaczyna się od wywiadu, podczas
którego lekarz położnik-ginekolog powinien poznać pacjentki
od strony medycznej i ustalić:
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

Podczas pierwszej wizyty lekarz
zleca całą masę badań. Najważniejszym z nich jest grupa krwi.
Dodatkowo oznaczamy tak zwane
przeciwciała odpornościowe, które
mogą być przyczyną konfliktu serologicznego. Dodatkowo lekarz
sprawdza
poziom
glikemii
na czczo i jeśli jest nieprawidłowy,
lub istnieją przesłanki występowania cukrzycy ciężarnych, zleca test
obciążenia doustnego 75 g glukozy, tak zwany OGTT. Dodatkowo
sprawdzane jest, czy nie ma niedoczynności tarczycy, bowiem jej
hormony odgrywają kluczową rolę
w rozwoju układu nerwowego malucha. Podczas wizyty położniczej
wykonywany jest panel badań
w kierunku chorób zakaźnych, takich jak toksoplazmoza, kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu C (B

wykonujemy w III trymestrze ciąży), HIV. Są to choroby, które mogą „przechodzić z matki na dziecko” i powodować uszkodzenie rozwijającego się zarodka lub wrodzone choroby płodu/noworodka.
Wszystkie te choroby są w pełni
wyleczalne na każdym etapie ich
rozwoju, z wyjątkiem zakażenia
HIV. Wczesne wykrycie zakażenia
u matki pozwoli na włączenie leczenia
antyretrowirusowego
u matki i pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia dziecka z 30% do około 2%.
Po wykonaniu tych wszystkich
badań lekarz położnik ginekolog
zaplanuje z Paniami wykonanie
badania UGG I trymestru, popularnie nazywanego „USG genetycznym”. Wszystkie badania,
o których mowa, można wykonać
w Centrum Zdrowia Kobiety UltraMedica. Do dyspozycji pacjentek są bardzo nowocześnie wyposażone gabinety, oraz doświadczeni lekarze.
Zapraszamy serdecznie.
Zespół lekarzy
Centrum Zdrowia Kobiety

Centrum Zdrowia Kobiety
UltraMedica
ul. Sienkiewicza 10,
Legionowo
Tel.: 22 732 24 86
Tel.: 518 447 748
www.umedica.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·Dachy, sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny podbitki papy gonty blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.
535-920-035
FINANSE

NAUKA
·Język polski, nauczycielka 500-402-645
·Lekcje fortepian keyboard 502-935-459
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Pranie tapicerki meblowej TANIO FIRMA
533-533-141
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837
BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
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KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 690-015-112
·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·POGOTOWIE GOTÓWKOWE. Bez BIK-u. Do
5000 zł. Zadzwoń lub napisz sms tel.
519-890-129
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948
·Zainwestuj swój kapitał w bezpieczny produkt ze
stałym oprocentowaniem 8%. Nie oferujemy
produktów połączonych z giełdą, funduszami itp.
Zadzwoń !! Tel. 511-666-725

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
PORADY PRAWNE
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

Pralnia OK (ul. Magiczna, Białołęka)
pilnie poszukuje doświadczonego
pracownika. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, premię, umowę o pracę,
system zmianowy bez niedziel! Dołącz do
nas! Prześlij swoje cv na adres:
info@pralniaok.pl lub zadzwon
606-777-849

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

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych
w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia
505-992-952

·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Zatrudnię eksedientki i sprzedawców do
sklepu spożywczego z możliwością
zakwaterowania w Łomiankach, tel.
608-455-492
·Zatrudnię opiekunów medycznych, pielęgniarki,
siostry PCK. Kontakt: 669-980-003
·Zatrudnimy opiekunów osób starszych
w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę
(lub zlecenie) na terenie Białołęki, oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne
zatrudnienie. Kontakt 519-331-291

DAM PRACĘ
·2500 zł + prowizja PILNE!!! Chcesz szybko
awansować? Zarządzać ludźmi i stać się
niezależny finansowo? To świetnie trafiłeś!
Jesteśmy firmą handlową, która szuka Ciebie!!!
Dzwoń: 795-855-594

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd 606-900-333

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

Dusimy się w smogu
 Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.

Właściciele pieców węglowych
mogą dostać od samorządu nawet 7000 zł na ich wymianę na gazowe. Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł. Wielu
osób na to nie stać. Dofinansowanie dla warszawiaków nie rozwiązuje też problemu pieców w sąsiednich gminach, z których zanieczyszczenia regularnie przedostają się do miasta.

A samochody?

Jeszcze kilka lat temu zanieczyszczenia
powietrza
były
w Warszawie tematem tabu,
a znajomość takich pojęć, jak
„pyły zawieszone” czy „benzoapiren” zastrzeżona dla grupy najlepiej wtajemniczonych. Dziś temat
nie schodzi z pierwszych stron gazet, ale ani władze państwowe,
ani samorząd nie wymyśliły dotąd
skutecznej metody przeciwdziałania smogowi. Wprowadzanie darmowej komunikacji miejskiej
na jeden dzień czy dofinansowywanie wymiany pieców węglowych na gazowe to wciąż za mało.

Niektórzy nadal nie wierzą

Właściciele
pieców węglowych
mogą dostać
od samorządu
nawet 7000 zł na ich
wymianę na gazowe.
Najpierw muszą wyłożyć
z własnej kieszeni 1750 zł.
Wielu osób na to nie stać.

– Nie daw no mia łam awa rię
pieca gazowego i podczas wizyty
kon ser wa to ra na słu cha łam się
historii o tym, czym palą ludzie
– mó wi mo ja przy ja ciół ka,
miesz ka ją ca
w
ka mie ni cy
na Grochowie. – Do pieców węglo wych tra fia ją do słow nie
wszystkie śmieci, w tym plastik.
Po dob no jest też spo ro osób,
które palą sobie w mieszkaniach
małe ogniska.

Migawka z okolicy

Osiedlowe lodowisko i górka

 Na Osiedlu Wilno od grudnia działa pokaźnych
rozmiarów ślizgawka. Dzieci mogą także skorzystać ze
zbudowanej specjalnie dla nich górki saneczkowej.
źródło: FB Za torami - Targówek Fabryczny, Utrata, Elsnerów

– Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych w sytuacji, kiedy styl życia,
jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. Znaczna
część Polaków ciągle pali papierosy – powiedział o smogu w polskich miastach minister zdrowia
(!) Konstanty Radziwiłł. W przeciętnym kraju Europy taka wypowiedź poskutkowałaby natychmiastową dymisją.
W przeciętnym kraju – ale
w nie Polsce – problemu smogu
się nie bagatelizuje, a normy zanieczyszczeń są znacznie ostrzejsze. Gdyby stacje pomiarowe
w Paryżu czy Amsterdamie wyka-

zały takie zanieczyszczenie, jakie
odnotowano w poniedziałek rano
w Warszawie, w miastach tych zostałby ogłoszony alarm. Alarm
prawdziwy, a nie pozorowany: zamknięte szkoły i urzędy, zakaz
wjazdu samochodem do centrum,
wzmożone kontrole. W Warsza-

Przy trzaskającym mrozie uwaga dziennikarzy i samorządowców
skupia się na właścicielach pieców
węglowych. Zimy są coraz krótsze
i łagodniejsze, zaś normy zanieczyszczeń mamy przekroczone
przez około 300 dni w roku. To
wina samochodów, które wypełniły każdy skrawek wolnej przestrzeni w centrum Warszawy. Każdego dnia rano w granice Warszawy wjeżdża 800 tysięcy aut, zaś
w przeciętnym samochodzie jedzie sam kierowca.
– Największe zanieczyszczenie
odnotowano w niedzielę podczas
długiego weekendu Trzech Króli,
gdy ruch samochodów był w Warszawie mały – przypomina białołęcki radny Filip Pelc, starający
się o ustawienie w dzielnicy „wieży antysmogowej” według holen-

wie
samorząd
poprzestaje
na wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej…

„Hanka, oddaj moje 6,53 zł”
…na co wielu warszawiaków
reaguje… żądaniem zwrotu niewykorzystanej sumy z doładowania Karty Miejskiej. Dla osób płacących za bilet 30-dniowy dwa dni
darmowej komunikacji miejskiej
oznaczają „stratę” w wysokości 6,53 zł. Zdaniem niektórych to
wystarczająco dużo, by dyskutować o pieniądzach zamiast o realnych problemach.

derskiego pomysłu. – Trudno sobie wyobrazić, jaka byłaby sytuacja, gdyby największy mróz nałożył się na największe korki.
W niedzielny poranek normy
najgroźniejszych dla zdrowia pyłów PM2,5 były przekroczone
wielokrotnie. Stacja pomiarowa
na Bródnie wykazywała 576%
normy, w al. Niepodległości
– 752%, zaś na Marszałkowskiej
– 844%. Zainteresowanie wynikami było tak ogromne, że strona
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska wciąż ma
problemy techniczne.
– Kolejny dzień paniki – kpi
na Twitterze publicysta „Super
Expressu” Łukasz Warzecha. – To
się już robi groteskowe.
Czy rzeczywiście? Według szacunków każdego roku 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu, a spośród 50 najbrudniejszych miast Unii aż 33 leżą
w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia pyły PM2,5 przedostają się bezpośrednio do krwi,
powodując choroby układu oddechowego i w rezultacie skracając
życie. Szacuje się, że po zmniejszeniu problemu smogu średnia długość życia w Polsce wzrosłaby
o około dziewięć miesięcy.
Dominik Gadomski

Bezpłatną ślizgawkę przygotował Dom Development, inwestor
Osiedla Wilno. Do dyspozycji
odwiedzających jest wypożyczalnia łyżew, a także food trucki,
w których dostępne są przekąski
i ciepłe napoje. Na terenie osiedla można także skorzystać
z górki do zjazdów saneczkowych.
Podczas zimowych ferii mniej
zaawansowanym łyżwiarzom codziennie będą pomagać instruktorzy. Ponadto na weekendy zaplanowano rodzinne atrakcje np.
mecz curlingu, ice-party z muzyką DJ-a, jazdę na łyżwach dla
najmłodszych pod okiem maskotki – Koziołka Matołka czy
rywalizację Czar Par na lodzie.
Lodowisko przy Wiernej będzie działało do końca lutego.
(red)
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