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Brak do stę pu do spe cja li stycz -
nych usług me dycz nych to dla
wie lu miesz kań ców Bia ło łę ki jed -
na z naj więk szych wad dziel ni cy.
Sta ra nia o bu do wę wła sne go szpi -
ta la jed ne go dnia trwa ły kil ka lat.
W 2015 ro ku ro ku Ini cja ty wa
Miesz kań ców Bia ło łę ki ze bra ła
w tej spra wie po nad 3, 5 tys. pod -
pi sów, rad ni lob bo wa li za in we -

sty cją w war szaw skim ra tu szu, zaś
za rząd dziel ni cy wy ty po wał na le -
żą cą do mia sta dział kę o po -
wierzch ni 14 tys. m2, przy skrzy -
żo wa niu Bia ło łęc kiej i Przy ko sza -
ro wej oraz po łą czył po mysł szpi -
ta la z przy chod nią na wschod niej
Bia ło łę ce. W mar cu Ra da War -
sza wy zde cy do wa ła o przy zna -
niu 40 mln zł. Po wsta nie przy -

chod nia wie lo spe cja li stycz na
i szpi tal chi rur gii jed ne go dnia,
gdzie bę dzie mo żna wy ko nać ba -
da nia dia gno stycz ne al bo pod dać
się nie któ rym za bie gom, nie wy -
ma ga ją cym ho spi ta li za cji.

Zgod nie z Wie lo let nią Pro gno -
zą Fi nan so wą m.st. War sza wy 26
mln zł – naj więk sza część z pu -
li 40 mln zł mia ła zo stać wy da -

na w ro ku 2018, na któ ry pla no -
wa no otwar cie pla ców ki. Tym cza -
sem w grud niu Ra da War sza wy
za bra ła 12 mln zł z ro ku 2018
i wpi sa ła na 2019. 40 mln zł zo sta -
ło roz ło żo ne na la ta 2017–2019.
Ta ki układ za pi sów w do ku -
mencie su ge ru je, że bu do wa mo -
że skoń czyć się rok póź niej, niż
do tąd pla no wa no.

Nie ofi cjal nie usta li li śmy, że
prze su nię cie 12 mln zł to nie za -
bieg księ go wy, ale pró ba ure al -
nie nia har mo no gra mu prac.
Wszyst ko wska zu je na to, że Biu -
ro Po li ty ki Zdro wot nej nie zdą ży
od dać szpi ta la do użyt ku w cią -
gu 24 mie się cy.

– Roz ma wia łem z dy rek to rem
Biu ra Po li ty ki Zdro wot nej – mó -
wi rad ny Piotr Ba siń ski. – Twier -
dzi, że za koń cze nie in we sty cji
w ro ku 2018 jest na dal re al ne, ale
chce mieć bu for cza so wy na ró żne
nie prze wi dzia ne sy tu acje. Są też
oba wy czy ofer ty, któ re do tej po -
ry wpły nę ły, po sia da ją re al ne har -
mo no gra my. To in we sty cja miej -
ska, nie dziel ni co wa, więc ra da

dziel ni cy ma na nią ogra ni czo ny
wpływ. Z na szej stro ny ro bi my
wszyst ko, by szpi tal zo stał otwar ty
jak naj szyb ciej, ale od po wie dzial -

ność za ewen tu al ne opóź nie nia
spad nie na in we sto ra.

Za pi sy w WPF pre zen tu ją się
obecnie na stę pu ją co: naj mniej sza
kwo ta (pro jekt) w przy szłym ro -
ku, 26 mln zł (bu do wa) w 2018
i 12 mln zł (do koń cze nie bu do wy
i wy po sa że nie) w ro ku 2019.

(dg)

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.



Naj wy ższy czas za cząć szu kać ra -
cjo nal ne go roz wią za nia pro ble mu
li nii 518. Być mo że roz sąd ny był by
au to bus kur su ją cy rza dziej, ale
wspo ma ga ny mię dzy Kon wa lio wą
a Ma ry mon tem przez dru gą li nię?
Ta kie „586” (na wy cin ku tra sy 186)
mo gło by kur so wać w szczy cie na -
wet co 5 mi nut, a za wra cać na za -
po mnia nej pę tli przy Po lfie, wy ko -
rzy sty wa nej dziś tyl ko przez nie -

któ re kur sy 126. Nie jest to po mysł
ide al ny, ale na dal lep szy, niż uni -
ka nie dys ku sji czy obro na kur su ją -
cych co go dzi nę, eg zo tycz nych 705
i 735. Ale za cznij my od po cząt ku.

Wir tu al na rze czy wi stość ma
się świet nie

Czy ta jąc in ter ne to we dys ku sje
al bo słu cha jąc wy po wie dzi sa mo -
rzą dow ców nie spo sób nie od nieść

wra że nia, że wir tu al na rze czy wi -
stość ma się do sko na le. Rad ny
mó wią cy, że 518 je dzie z Tar cho -
mi na na Kra kow skie Przed mie ście
„od go dzi ny do na wet dwóch”,
a mi mo to de kla ru ją cy ko rzy sta nie
z nie go. Miesz kan ka twier dzą ca,
że au to bus jest za wsze punk tu al -
ny. Teo ria, że li nia ist nie je
od 2013 ro ku. Na te mat 518 na pi -
sa no już bar dzo du żo.

Tym cza sem w bia ło łęc kich
szko łach koń czą się kon sul ta cje
spo łecz ne z pra cow ni ka mi ZTM.
Nie ma po krzy ki wań, wy ry wa nia
mi kro fo nu i wi wa tów, zna nych
z ma so wych „spo tkań”, or ga ni zo -
wa nych (po co?) w urzę dach
dziel nic. Jest ka wa, ciast ka, roz ło -
żo ne na sto le ma py i spo koj ne,
me ry to rycz ne roz mo wy. Pod czas
jed ne go ze spo tkań usia dłem
przy sto le z miesz ka ją cą w oko li cy
star szą pa nią, za in te re so wa ną ko -
mu ni ka cją na Tar cho mi nie.

– Je śli rze czy wi ście trze ba
to 518 skró cić, to ja do ja dę
z wnucz ka mi na Kra kow skie
z prze siad ką przy Wi leń skim –
de kla ru je pa ni po wy słu cha niu

ar gu men tów pra cow ni ka ZTM.
Da ła się prze ko nać, że częst szy
au to bus z Że ra nia do me tra jest
nie zbęd ny, na wet kosz tem jej so -
bot nie go do jaz du na spa cer. Po -
pro si ła też o prze ka za nie
do ZDM, by jak naj szyb ciej bu do -
wał przej ścia dla pie szych mię dzy
przy stan kiem „sie dem nast ki”
a Dwor cem Cen tral nym. Fan ta -
sty ka? Nie, rze czy wi stość. W na -
szej an kie cie 47% czy tel ni ków
uzna ło skró ce nie 518 do Ma ry -
mon tu za do bry po mysł. Wy ni ki
oczy wi ście nie są re pre zen ta tyw -
ne. Nie da się jed nak ukryć, że
wie le osób – bio rą cych udział
w kon sul ta cjach lub nie – wca le
nie za mie rza or ga ni zo wać w spra -
wie 518 obro ny Czę sto cho wy.
Dla cze go? Cof nij my się w cza sie.

Nie punk tu al nie by ło za wsze
Młod si sta żem miesz kań cy Tar -

cho mi na i Że ra nia nie pa mię ta ją
przy gód, ja kie li nia 518 mia ła już
kil ka na ście lat te mu. Po wsta ła
w 2000 ro ku, na fa li ów cze snej po -
li ty ki ZTM, za kła da ją cej od rzu ce -
nie wcze śniej sze go, „an giel skie go”
wzor ca krót kich i punk tu al nych li -
nii na rzecz dą że nia do ma łej licz -
by prze sia dek. W swo im pierw -
szym wcie le niu 518 łą czy ło Tar -
cho min ze Sta rów ką i pl. Trzech
Krzy ży przez ron do Sta rzyń skie go
i Dwo rzec Gdań ski. To by ły zu peł -
nie in ne cza sy. Kra kow skie Przed -
mie ście nie by ło jesz cze du mą
War sza wy, me tro do cie ra ło z Ka -
bat tyl ko do cen trum a naj lep szym
po łą cze niem Tar cho mi na ze Śród -
mie ściem by ło po wol ne 510.

Na rze ka nia na kor ki to wa rzy -
szy ły 518 od po cząt ku. Na wie lo -
krot nie zmie nia nej tra sie au to bu -

sy sta ły przed ron dem Sta rzyń -
skie go (jesz cze bez wia duk tu),
na Bo ni fra ter skiej, na skrę cie ze
Sło miń skie go w Mię dzy par ko wą
i na No wym Świe cie przy pl.
Trzech Krzy ży, a pod czas kil ku let -
nie go po łą cze nia z 503 – na wet
w Do li nie Słu że wiec kiej. Pró by
ra to wa nia punk tu al no ści nie uda -
ły się. Kor ki na Świę to krzy skiej,
przy pl. Trzech Krzy ży i w Al. Je -
ro zo lim skich (mi mo bu spa sa) są
do kład nie ta kie sa me. Do dziś tak

nie cie ka wa li nia umar ła by śmier -
cią na tu ral ną, gdy by nie pe wien
istot ny fakt.

Że rań się du si
Oko li ce Ko wal czy ka i Krzy żów -

ki to dziś naj szyb ciej roz wi ja ją ca
się część Bia ło łę ki. Więk szość
miesz kań ców no wych blo ków to
mło dzi lu dzie, co dzien nie ra no
do je żdża ją cy do pra cy z prze siad -
ką do me tra. Wy star czy wsiąść ra -
no do 518 na Kon wa lio wej, by
prze ko nać się, ja ki tłok pa nu je
w au to bu sie i gdzie wy sia da więk -
szość pa sa że rów. Ich ce lem jest
Ma ry mont – tam prze sia da ją się
do naj pew niej sze go w za kor ko wa -
nym mie ście środ ka trans por tu.

Ła two wy obra zić so bie sce na -
riusz, w któ rym ZTM „prze stra -
szy się” pro te stów prze ciw ko
skra ca niu, tak jak zro bił to
w 2014 ro ku na Be mo wie, i zo sta -
wi 518 na obec nej tra sie. Rok
póź niej po Że ra niu za cznie krą -
żyć pe ty cja pt. „Żą da my częst sze -
go 518!”. Rad ni po prą ją jed no -
myśl nie (rok wy bor czy!), do ma ga -
jąc się od ZTM wy cza ro wa nia do -
dat ko wych au to bu sów. Re al ne?
Pra wie pew ne.

Do mi nik Ga dom ski

518: Co drugi kurs z Polfy na Marymont
� Żerań się dusi, bo Tarchomin jedzie na spacer na Krakowskie Przedmieście. Czas zejść na ziemię w sprawie linii 518. Mamy konkretną propozycję.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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.
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Jesz cze dwa mie siące te mu wy -
da wa ło się, że szan se na po now ne
włą cze nie fo to ra da ru na Mo dliń -
skiej są ze ro we. We dług ostat nich
do nie sień roz mo wy mię dzy stra żą
miej ską a Głów nym In spek to ra tem
Trans por tu Dro go we go, któ ry
zgod nie z pra wem mu siał by prze -
jąć urzą dze nie, mia ły stać w mar -
twym punk cie z po wo du du żych
kosz tów, zwią za nych z ko niecz nym
prze pro gra mo wa niem. Osta tecz nie
za war to trzy let nią umo wę na ob -
słu gę fo to ra da ru przez GITD.

– Sys tem kon tro li kie row ców
w for mie fo to ra da rów spraw dził
się na sto łecz nych dro gach – mó wi
pre zy dent Han na Gron kie wicz -
-Waltz. – Był sku tecz nym środ -
kiem zwięk sza ją cym bez pie czeń -
stwo w miej scach, gdzie do cho dzi -
ło do wy pad ków i nie ste ty gi nę li
lu dzie, co po ka zu ją sta ty sty ki.

Od po cząt ku ze szłe go ro ku
do koń ca li sto pa da na Mo dliń -

skiej do szło do 12 wy pad ków,
w któ rych zgi nę ła jed na oso ba
a 13 zo sta ło ran nych. W mar cu
Za rząd Dróg Miej skich prze pro -
wa dził po miar, we dług któ re go
tyl ko 15% po jaz dów je cha ło
w kie run ku cen trum z do zwo lo ną

pręd ko ścią. Prze cięt ny kie row ca
prze kra cza bez piecz ną pręd kość
o 17%, co siód my – o 33%. Naj -
szyb ciej ja dą cy w dniu po mia ru
sa mo chód po ru szał się z pręd ko -
ścią 158 km/h.

(dg)

Wraca fotoradar
� Po roku przerwy na jedną z najniebezpieczniejszych
ulic Warszawy wraca kontrola prędkości.

Bia ło łęc ka to jed na z kil ku
wiej skich szos, któ re w wy ni ku
nie kon tro lo wa nej dzia łal no ści de -
we lo pe rów prak tycz nie z dnia
na dzień sta ły się głów ny mi uli ca -
mi du żej dziel ni cy War sza wy.
Dziś kur su ją tam tę dy au to bu sy,
je żdżą set ki sa mo cho dów, a pie si
i ro we rzy ści z oba wą o wła sne ży -
cie prze my ka ją wą skim chod ni -
kiem lub udep ta nym po bo czem.
Gdy bi te i wy ło żo ne ko ci mi łba mi
od cin ki Bia ło łęc kiej za le wa no as -

fal tem, nikt nie my ślał o ta kim
na tę że niu ru chu, więc na wierzch -
nia psu je się do słow nie z mie sią ca
na mie siąc. Jesz cze kil ka mie się cy
te mu wszyst kie proś by o re mont
by ły kie ro wa ne do Za rzą du Dróg
Miej skich. Tuż przed de cy du ją -
cym gło so wa niem w Ra dzie War -
sza wy spra wa tra fi ła do Za rzą du
Miej skich In we sty cji Dro go wych.

– ZDM zaj mu je się fre zo wa -
niem, czy li wy mia ną gór nej czę ści
na wierzch ni, zaś my bu du je my
no we uli ce – mó wi Piotr Smo -
czyń ski, wi ce dy rek tor ZMID. –
Jezd nia Bia ło łęc kiej nie ma pod -

bu do wy, więc fre zo wa nie nic nie
da. Uli cę trze ba zbu do wać od ze -
ra i to wła śnie zro bi my. Na pew no
zaj mie my się od cin kiem od tra sy
S8 do mo stu nad ka na łem Że rań -
skim. Być mo że pie nię dzy wy star -
czy też na dal szy frag ment.

Od gru dnio we go gło so wa nia
pie nią dze na bu do wę Bia ło łęc kiej
są za pi sa ne w Wie lo let niej Pro gno -
zie Fi nan so wej m.st. War sza wy.

– To jed na z naj wa żniej szych in -
we sty cji na Bia ło łę ce, więc bar dzo
się cie szę, że więk szość ra dy zro -
zu mia ła ocze ki wa nia miesz kań -
ców – mó wi war szaw ska rad na
Alek san dra Ga jew ska. – Ma my
na bu do wę Bia ło łęc kiej po nad 20
mln zł. Mam na dzie ję, że za koń -
czy się ona jak naj szyb ciej.

– Kil ka lat wal ki przy nio sło
efek ty – do da je bia ło łęc ki rad ny

Wal de mar Ro szak. – Bia ło łęc ka
to jed na z trzech osi ko mu ni ka -
cyj nych wschod niej czę ści dziel ni -
cy, a z ro ku na rok ruch sa mo cho -
dów jest na niej co raz więk szy.
We dług pla nów miej sco wych to
dro ga kla sy G (głów na), więc pas
grun tu za re zer wo wa ny pod nią
jest sze ro ki. Dzię ki te mu za pla no -
wa no miej sce na ście żkę ro we ro -
wą, chod ni ki i pas zie le ni ze szpa -
le rem drzew. Wzdłuż jezd ni głów -
nej po wsta nie ta kże rów no le gła,
bez piecz na dro ga do ob słu gi ru -
chu lo kal ne go. Klu czo wą spra wą
jest, aby w pierw szym eta pie „wy -
pro sto wać” po cząt ko wą część
Bia ło łęc kiej przy tra sie To ruń -
skiej. Jest szan sa, że no wa uli ca
po bie gnie więc na wprost od Ła -
bi szyń skiej, bez te go cha rak te ry -
stycz ne go „zyg za ka”, któ ry przy -
spa rza wie lu pro ble mów.

Pra ce w te re nie po win ny roz po -
cząć się w 2019 ro ku, gdy za koń -
czo na bę dzie już prze bu do wa
Głę boc kiej.

(dg)

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

Od początku
zeszłego roku do końca
listopada na Modlińskiej
doszło do 12 wypadków,
w których zginęła
jedna osoba a 13 zostało
rannych.

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.



To trze cia edy cja ple bi scy tu.
Rok te mu wy grał Prom Kul tu ry
Sa ska Kę pa, dwa la ta te mu Be -

mow skie Cen trum Kul tu ry. W te -
go rocz nym gło so wa niu BOK
prowadzi, ale gonią go Słu żew ski

Do m Kul tu ry i Do m Kul tu ry
Kadr. Ró żni ca gło sów nie jest
wiel ka.

Za gło so wać mo gą oso by po sia -
da ją ce ak tyw ne kon to na Fa ce bo -
oku da jąc „laj ka” swo je mu fa wo -
ry to wi.

Do dzie ła – http: //war sza wia ki -
2016. pl/k/dom -kul tu ry/

Dla cze go BOK?
– Za kre atyw ność, otwar tość

na no we po my sły, sze ro ki ka ta log
im prez dla dzie ci i do ro słych, pro -
fe sjo nal ną ka drę – ar gu men tu je
rad na An na My śliń ska.

(red)

Prze łom stycz nia i lu te go w ki -
nie na BOK-u roz pocz nie my
od in try gu ją ce go ob ra zu o wy bit -
nym twór cy pol skiej awan gar dy,
za ło ży cie lu gru py „Pre asens”, ar -
ty ście, któ ry nie pod dał się obo -
wią zu ją ce mu sys te mo wi – Wła dy -
sła wie Strze miń skim. „Po wi do ki”
to ostat ni film An drze ja Waj dy,
z ge nial ną kre acją ak tor ską daw -
no nie wi dzia ne go na wiel kim
ekra nie Bo gu sła wa Lin dy. Bez
wąt pie nia film przy bli ży nam syl -
wet kę ar ty sty i ostat nie la ta je go
ży cia. Ob raz zo ba czy my już od 20
stycz nia.

Sztu ka ko cha nia i od kry wa nie
sie bie

Ko lej nym fil mem bio gra ficz -
nym pol skiej ki ne ma to gra fii
na na szym ekra nie bę dzie „Sztu -
ka Ko cha nia. Hi sto ria Mi cha li ny

Wi słoc kiej”. Jest to hi sto ria ko -
bie ty le kar ki, sek su olo żki, któ ra
za sły nę ła otwie ra jąc drzwi pol -
skich sy pial ni za po mo cą jed nej
ksią żki „Sztu ka ko cha nia”.
Na ekra nie na po cząt ku lu te go
zo ba czy my rów nież film „Po pro -
stu przy jaźń”, czy li wie lo wąt ko wą
hi sto rię o wy bo rach, któ rych do -
ko nu je my na co dzień i o tym jak
one wpły wa ją na na sze ży cie. Po -
nad to w ki nie na BOK – u obej -
rzy my pre mie ro wo za gra nicz ną
pro duk cję „Mo on li ght”. Jest to
po nad cza so wa opo wieść o re la -
cjach i od kry wa niu sa me go sie bie.
Film jest lau re atem zło tych glo -
bów 2017.

Dla mło dych ki no ma nia ków
Ki no na BOK – u przy go to wa ło

świet ną ofer tę fil mów ta kże dla
naj młod szych ki no ma nia ków.

Rok roz pocz nie my fa mi lij ną pro -
duk cją „Wi pla la”. Bę dzie to eks -
cy tu ją ca przy go da ma łych lu dzi
w wiel kim świe cie. W ki nie zo ba -
czy my rów nież kon ty nu ację kul to -
wej już ani ma cji „Kró lo wa Śnie -
gu 3: Ogień i lód”. Ko lej nym obo -
wiąz ko wym se an sem jest bez wąt -
pie nia opo wieść o 11 – let niej Fe -
li ci, któ rej ma rze niem jest zo sta -
nie ba le ri ną w pa ry skiej ope rze.
Film „Ba le ri na” obej rzy my od 3
lu te go. „Ostat ni smok świa ta” po -
pro wa dzi nas w nie zwy kłą pod róż
wio dą cą od świa ta lu dzi, po przez
świat ma gii do kra iny smo ków.

Po ran ki dla dzie ci
W ki nie na BOK -u ca ły czas

trwa cykl nie dziel nych po ran ków
dla dzie ci. W dwie nie dzie le
w mie sią cu o godz. 11: 00 za pra -
sza my na spe cjal ne se an se dla

dzie ci. W naj bli ższy po ra nek 22
stycz nia zo ba czy my film „Mój
przy ja ciel smok”. Bę dzie to świet -
na za ba wa dla ma łych i du żych.
Ko lej ny po ra nek 5 lu te go prze nie -
sie nas w at mos fe rę fe rii wraz
z fil mem „Kac per i Em ma: zi mo -
we wa ka cje”. 19 lu te go zo ba czy my
film „Księ ga Dżun gli”, kul to wą
hi sto rię przed sta wio ną w zu peł nie
no wy, in no wa tor ski spo sób.

Re per tu ar znaj dzie cie Pań stwo
na www. bok. waw. pl w za kład ce
ki no. Bi le ty na se an se w ce -
nie 15 zł (nor mal ny) i 12 zł (ulgo -
wy) oraz 10 zł (na po ran ki dla
dzie ci).

Bia ło łę ka: za głę bie te atral ne
W lu tym uczta cze ka przede

wszyst kim mi ło śni ków te atrów.
Mie siąc bę dzie ob fi to wał spek ta -
kla mi Bia ło łęc kie go Za głę bia Te -

atral ne go na dwóch sce nach: BOK
van Go gha 1 oraz BOK Głę boc -
ka 66. Spo tka my Kom pa nię Te -
atral ną Mam ro w dwóch od sło -
nach: „Epo pe ja” – wie lo krot nie
na gra dza na pod czas te atral nych
fe sti wa li na te re nie ca łe go kra ju
oraz świe że „Sce ny z Ży cia”. Po -
wró ci rów nież cie pło przy ję ta
„Edu ka cja Ri ty” Te atru Co me ta.
Ze spół Te atru 13 za pre zen tu je
swój naj now szy spek takl „Wolność
'90”, któ ry zo stał przy ję ty przez In -
sty tut Te atral ny do Ogól no pol skie -
go Kon kur su na Wy sta wie nie Pol -
skiej Sztu ki Współ cze snej. W mar -
cu od bę dzie się dłu go wy cze ki wa ne
świę to wiel bi cie li te atru
„XVIII Gar de ro ba Bia ło łę ki”,
pod czas któ rej bę dzie my go ścić
naj lep sze ze spo ły z ca łe go kra ju.

Kor tez na Głę boc kiej
Na sce nie mu zycz nej 18 mar ca

w BOK Głę boc ka 66 za go ści Kor -
tez. Mu zyk za sły nął z utwo rów ta -
kich jak „Z im bi rem”, „Zo stań” czy
„Od daw na już wiem”. Kor tez to je -
den z naj więk szych wscho dzą cych
ta len tów na pol skiej sce nie mu zycz -
nej, je go de biu tanc ka pły ta „Bu me -
rang”, in tym ny zbiór opo wia dań
o mi ło ści i jej bra ku, zo sta ła bar dzo
do brze przy ję ta przez pu blicz ność.
Bi le ty w ce nie 60 zł, już w sprze da ży.

Za pra sza my ser decz nie wszyst -
kich ki no ma nia ków, mi ło śni ków
te atru i do brej mu zy ki.

(mk)

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

Mocny start

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.

Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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Choć trud no w to uwie rzyć,
na 100-ty sięcz nej Bia ło łę ce dzia ła
dziś tyl ko je den pu blicz ny żło bek.
Pla ców ka przy Stru my ko wej ofe -
ru je – wraz z fi lią przy Świa to wi da
– 160 miejsc. To wie lo krot nie
za ma ło na po trze by szyb ko roz -
bu do wu ją cej się dziel ni cy. W tym
ro ku uda się nad ro bić część wie -
lo let nich za nie dbań dzię ki czte -
rem in we sty cjom.

La tem po win na za koń czyć się
bu do wa żłob ków na No wo dwo -
rach, Że ra niu i Brze zi nach.
Przy Od kry tej, Krzy żów ki i Tru -
skaw ko wej znaj dzie się po 150
miejsc dla naj młod szych. Ko lej -
nych 50 po wsta nie w od dzia le żłob -
ko wym no we go przed szko la
przy Je sien nych Li ści. Otwar cie
wszyst kich pla có wek pla no wa ne
jest na wrze sień, ale „sta nąć w ko -
lej ce” do za pi su mo żna już te raz.
Wy star czy wy peł nić for mu larz
na stro nie Ze spo łu Żłob ków link:
https: //www. zlob ki. waw. pl/re kru -
ta cja 2012/in dex. php a na stęp nie
w cią gu 10 dni zło żyć wy dru ko wa -

ny i pod pi sa ny for mu larz w żłob ku
wska za nym ja ko pre fe ro wa ny.

– War to za pi sać dziec ko jak
naj szyb ciej – ape lu je Urząd
Dziel ni cy Bia ło łę ka. – Ko niecz ne
jest po da nie nu me ru PE SEL lub
ak tu uro dze nia. Do pó ki wy bra ny
żło bek nie zo sta nie od da ny
do użyt ku, naj le piej wska zać do -
wol ny in ny (np. bli sko miej sca
pra cy), że by nie tra cić ko lej ki.
Kie dy ru szy już re kru ta cja
do obec nie bu do wa ne go żłob ka,

bę dzie mo żna zmie nić w sys te mie
„żło bek pierw sze go wy bo ru”
i wska zać wła śnie ten, któ ry wy -
bra li śmy.

(red)

Nowe żłobki we wrześniu

Zarejestruj malucha 
� Liczba miejsc w białołęckich żłobkach wzrośnie w tym
roku o ponad 300%. Warto zarejestrować dziecko już teraz.

Warto
zapisać dziecko jak
najszybciej – apeluje
Urząd Dzielnicy Białołęka.
– Konieczne jest podanie
numeru PESEL lub aktu
urodzenia.

Żłobek przy placu Światowida 3 jest filią placówki
przy ul. Strumykowej 18

źródło: bialoleka.w
aw.pl

Pils, we izen al bo mar co we w li -
tro wym ku flu, że ber ka w so sie bar -
be cue i bie sia da do pół no cy – to
zna ki roz po znaw cze lo ka li Bier hal -
le, któ re w cią gu za le d wie 11 lat

moc no zmie ni ły ma pę to wa rzy sko -
-ga stro no micz ną War sza wy.
W 2005 ro ku otwar cie w Ar ka dii
re stau ra cji sty li zo wa nej na nie miec -
ką pi wiar nię by ło spo rą sen sa cją.

Wszyst ko za spra wą wła sne go, no -
wo cze sne go mi ni bro wa ru, dzię ki
któ re mu Bier hal le ser wo wa ło –
i ser wu je na dal – uni ka to we pi wa.

Naj po pu lar niej szym ga tun kom
(pils i we izen) to wa rzy szą pro du ko -
wa ne okre so wo dun kel, alt, koź lak
i mar co we. W me nu kró lu ją też da -
nia mię sne, na cze le z go lon ką, że -
ber ka mi i sznyc lem holsz tyń skim.

Dziś sieć skła da się z 11 re stau -
ra cji roz sia nych po Pol sce, ale
żad ne go nie ma w po bli żu Tar cho -
mi na czy Le gio no wa. Zmie ni się
to je sie nią 2017 ro ku, gdy zo sta nie
otwar ty lo kal w Ga le rii Pół noc nej.

(red)

Bierhalle na Tarchominie
� Doskonała wiadomość dla miłośników dobrego piwa – warszawski browar
restauracyjny otwiera lokal przy Światowida.

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi ciel -
skich ab sol went in sty tu tów pa ra -
me dycz nych na Fi li pi nach jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych spe cja li stów w swo jej dzie -
dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre cy zyj -
nie wska zać za bu rze nia ener ge -
tycz ne ró żnych or ga nów, ale też
sku tecz nie je wy eli mi no wać
przez na tu ral ne wzmoc nie nia sił
obron nych i oczysz cza nie ka na -

łów ener ge tycz nych or ga ni zmu.
Pod czas pół go dzin ne go za bie gu
ope ru je swą ener gią du cho wą
wpły wa jąc na ca łe spek trum cho -
rób. Spraw dza się przy cho ro -
bach we wnętrz nych, w tym no -
wo two rach, kło po tach ze sta wa -
mi i zmia nach reu ma tycz nych,
le czy mi gre ny, bó le krę go słu pa,
cho ro by ko bie ce i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.:

22 679–22–47,
605 324 865,
605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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



Wszyst ko wska zu je na to, że
ucznio wie, któ rzy mie li 1 wrze śnia
roz po cząć na ukę na Wa rzel ni czej
(bu dy nek mo że po mie ścić 1300
uczniów na dwie zmia ny) tra fią
na Ostródz ką. Ile bę dzie tam
zmian i jak dłu go? Te go na ra zie
nikt nie jest w sta nie prze wi dzieć.
Bu do wa no wej pod sta wów ki jest

opóź nio na o kil ka mie się cy. Z po -
wo du pro ble mów z płat no ścia mi
na rzecz pod wy ko naw ców przez
kie lec ką fir mę Do rbud S.A. z kil -
ko ma z pra cu ją cych na bu do wie
firm zo sta ło pod pi sa ne po ro zu -
mie nie o re ali za cji płat no ści za wy -
ko na ne usłu gi bez po śred nio na ich
kon ta i w grud niu pra ce na no wo

przy spie szy ły. Czy wy star czy cza -
su?

– Li czy my się z tym, że ro bo ty
bu dow la ne mo gą nie zo stać za koń -
czo ne 31 ma ja, jak prze wi du je umo -
wa, ale od koń ca ma ja do 1 wrze -
śnia są jesz cze trzy mie sią ce i wy ko -
naw ca za pew nia, że od da bu dy nek
na no wy rok szkol ny – mó wi wi ce -
bur mistrz Ja cek Pod dęb niak, od po -
wie dzial ny w urzę dzie dziel ni cy
za in we sty cje.

Trud no w to uwie rzyć pa trząc
na za awan so wa nie prac. Mro zy co
praw da za kil ka dni ustą pią, ale
na do koń cze nie in we sty cji zo sta ło
nie wie le po nad pół ro ku. – Te raz
pra ce idą szyb ko – mó wi nam ano -
ni mo wo je den z urzęd ni ków. Dla -
cze go ano ni mo wo? Bo do da je: –
O ile Do rbud nie ogło si upa dło ści

w naj bli ższym cza sie, to jest szan sa,
że opóź nie nie bę dzie nie wiel kie
i dzie ci mniej wię cej w li sto pa dzie,
grud niu po win ny prze nieść się
z Ostródz kiej na Wa rzel ni czą, ale
je śli Do rbud zban kru tu je, to nie ma
na to szans. Wów czas ta kże szko ła

na My śli bor skiej, choć tam za awan -
so wa nie prac jest du żo więk sze,
mo że nie być od da na 1 wrze śnia.

Ofi cjal nie wła dze dziel ni cy za -
pew nia ją, że obie szko ły ru szą wraz
z roz po czę ciem no we go ro ku szkol -
ne go, a po łą cze nie w jed nym ob wo -

dzie Wa rzel ni czej i Ostródz kiej tłu -
ma czą od po wie dzial nym po dej -
ściem do spra wy. – W za sa dzie
przy ka żdej in we sty cji po win ni śmy
za kła dać, że coś się mo że wy da rzyć
i ter min nie zo sta nie do trzy ma ny
– mó wi rzecz nicz ka bia ło łęc kie go

ra tu sza Ma rze na Gaw kow ska.
– Wy star czy, że ro bot ni cy coś od -
kry ją i ar che olo go wie za blo ku ją
plac bu do wy na wie le mie się cy, al bo
np. znów bę dą nie wy bu chy. Pó ki co,
mi mo licz nych kło po tów na tej bu -
do wie, to we dług za pew nień fir my
Do rbud, szko ła ru szy 1 wrze śnia
– pod su mo wu je rzecz nicz ka.

Dorbud: Nie rozważamy
upadłości

– Wszyst kie bu do wy pra cu ją peł -
ną pa rą. Mi mo zi my i du że go mro -
zu, do kła da my wszel kich sta rań,
aby szko ły na Wa rzel ni czej i My śli -
bor skiej by ły od da ne w ter mi nie
i na ra zie nie roz wa ża my in ne go
sce na riu sza. Mu sia ła by się wy da rzyć
ja kaś ka ta stro fa, że by to się nie
uda ło – mó wi Wal de mar Łu cak, wi -
ce pre zes Do rbu du. – A z ca łą pew -
no ścią in for ma cje o ewen tu al nej
upa dło ści fir my są wy ssa ne z pal ca.
Nie roz wa ża my zło że nia do są du
wnio sku o upa dłość spół ki, bo nie
ma ku te mu prze sła nek.

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

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.

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.
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„Ktoś szar pał za klam kę
do mo je go miesz ka nia”, „Za po -
mnia łam za mknąć drzwi i ktoś
wy niósł mi w bia ły dzień wszyst -
ko, co by ło w przed po ko ju” – ta -
kie re la cje i ape le miesz kań ców

Bia ło łę ki sta ją się w ostat nich ty -
go dniach co raz częst sze.

Mysz ku ją na wet po po ko jach
Mno żą się przy pad ki prób wła -

mań „na klam kę”. Po li cja ostrze ga,
że, choć wła my wa cze gra su ją w ca -
łej Pol sce, to osie dla z du żą licz bą
blo ków są dla nich naja trak cyj niej -
sze. Ta kie zgło sze nia na pły wa ją
z ró żnych dziel nic sto li cy, jed nak

na Bia ło łę ce w ostat nim cza sie jest
ich wy jąt ko wo du żo – po twier dza
rzecz nicz ka re jo no wej ko men dy
po li cji Pau li na Onysz ko.

Zło dzie je wcho dzą na klat ki
scho do we i cho dzą po ko ry ta -
rzach na ci ska jąc po ko lei klam ki
miesz kań. Je śli ktoś za po mniał
za mknąć drzwi na za su wę, wpa -
da ją do środ ka i mysz ku ją po po -
ko jach. Naj czę ściej krad ną przed -
mio ty z ko ry ta rza. Cza sem jed nak
spa ce ru ją po ca łym miesz ka niu.

– We wto rek w no cy ob ro bi ło
nas dwóch mę żczyzn w wie ku 22–
26 lat. Z miesz ka nia przy van Go -
gha ukra dzio no nam pie nią dze,
kar ty kre dy to we, do ku men ty
i klu cze. Ja kim trze ba być czło -
wie kiem, co trze ba mieć w gło wie,
że by no cą wejść do cu dze go
miesz ka nia! – pi sze Alek san dra.

Jak mó wią funk cjo na riu sze,
wła my wa cze rze czy wi ście dzia ła ją
za zwy czaj w no cy, ale nie kie dy ta -
kże w cią gu dnia – szcze gól nie je -
śli ktoś miesz ka sa mot nie. Zda -
rza ły się ta kże przy pad ki kra dzie -
ży pod czas im prez. – Na Po ra jów

o go dzi nie 7 ja kaś ko bie ta pró bo -
wa ła mi wejść do miesz ka nia
pod pre tek stem, że szu ka den ty -
sty. Na proś bę o da ne oso bo we
i ha sło po li cja za czę ła ucie kać
po scho dach – pi sze An na.

Naj czę ściej przy ła pa ni rze czy -
wi ście uda ją, że po my li li miesz ka -
nia i szu ka ją na stęp nych ofiar.

– Ostat nio mię dzy go dzi -
ną 1: 00 a 3: 00 ktoś zła pał nam
za klam kę. I tej sa mej no cy okra -
dzio no są siad kę dwa pię tra wy żej.
Za po mnia ła za mknąć drzwi.
Ukra dli lap to pa, port fel, bi żu te -
rię. Uwa żaj cie są sie dzi z Mi ko ła ja
Trą by – ostrze ga Ma rian na.

Po In ter ne cie krą ży co raz wię cej
po dob nych ostrze żeń i re la cji
prze stra szo nych miesz kań ców Bia -
ło łę ki, któ rzy mie li nie pro szo nych
go ści. Wspól no ty miesz ka nio we
ape lu ją nie tyl ko o za my ka nie
drzwi do wła snych miesz kań, ale
ta kże do czę ści wspól nych, na ko -
ry ta rze, klat ki scho do we. Tyl ko
w ta ki spo sób mo żna ustrzec się
przed wła ma niem „na klam kę”.

(wk)

Na klamkę! Obrabiają mieszkania
� Na forach internetowych naszej dzielnicy zaroiło się ostatnio od ostrzeżeń
przed złodziejami okradającymi mieszkania metodą „na klamkę”.

509 to dla miesz kań ców Tar -
cho mi na eg zo tycz na li nia au to bu -
so wa, łą czą ca osie dle z… ró żny mi
in ny mi miej sca mi na ma pie War -
sza wy. Wą cha nie otwar te go pi wa
czy przy mu so we słu cha nie hip -
-ho pu z gło śnicz ka smart fo na to
na Mo dliń skiej i Ja giel loń skiej już
co dzien ny ry tu ał. Cza sem do cho -
dzi do sy tu acji bar dziej nie co -
dzien nych.

– Oko ło 16: 00 je cha łem 509
mię dzy Że ra niem FSO a No wo -
dwo ra mi – pi sze nasz czy tel nik. –

Ra zem ze mną do au to bu su
wsiadł sta ru szek o la sce, któ ry
miał na pew no po nad 70 lat. Po -
pro sił o ustą pie nie miej sca dla

nie peł no spraw nych jed ne go
z czte rech chło pacz ków w wie -
ku 16–17 lat.

– Spa daj, sta ry pa ja cu! – usły -
szał star szy czło wiek. Jak re la cjo -
nu je nasz czy tel nik, pa sa że ro wie
wi dzą cy cham skie za cho wa nie na -
sto lat ków we zwa li po li cję, któ ra
kil ka przy stan ków da lej po pro si ła
mło dych dżen tel me nów o opusz -
cze nie po jaz du i za pro si ła ich
na roz mo wę.

A z ja ki mi „kul tu ral ny mi” za -
cho wa nia mi w ko mu ni ka cji miej -
skiej spo tka li się na si Czy tel ni cy?
Za chę ca my do opi sy wa nia. I re -
ago wa nia.

(red)

Krótka bajka o kulturalnej młodzieży

„Spadaj, stary pajacu”
� Co może usłyszeć staruszek o lasce, proszący
o ustąpienie miejsca w 509?
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Osie dla z du żą licz bą blo ków są dla złodziei naja trak cyj niej sze

Wspólnoty
mieszkaniowe apelują
nie tylko o zamykanie
drzwi do własnych
mieszkań, ale także
do części wspólnych,
na korytarze, klatki
schodowe





O zbli ża ją cej się bu do wie ga zo -
cią gu mię dzy tłocz nią w Rem -
belsz czyź nie a elek tro cie płow nią
na Że ra niu mó wi ło się do tej po ry
głów nie w kon tek ście wy cin -
ki 3999 drzew i przy szłe go za go -
spo da ro wa nia brze gu ka na łu Że -
rań skie go. Pro jek tu ją ca ru ro ciąg
fir ma Gaz -Sys tem za po wia da, że
dzię ki tej in we sty cji przez Że rań
bę dzie co dzien nie prze je żdżać
o 40–50 wa go nów z wę glem
i o kil ka na ście cię ża ró wek mniej.
Przy bę dzie jed nak… au to bu sów.

– Pla nu je my bu do wę za jezd ni
przy ul. Spe dy cyj nej – mó wi

Adam Sta wic ki, rzecz nik Miej -
skiej Za kła dów Au to bu so wych. –
Nie zna my jesz cze jej do kład nej

po jem no ści.
Za jezd nia zo sta nie pod łą czo na

do prze bie ga ją ce go w po bli żu ga -
zo cią gu i przyj mie au to bu sy na pę -
dza ne ga zem. Do tej po ry MZA
ku pi ły ich 35, ale we dług nie ofi -
cjal nych sza cun ków za kil ka lat
mo że to być na wet 300 po jaz dów.
Za jezd nia MZA by ła by dru gą
w tym re jo nie Bia ło łę ki. Przy Pło -
cho ciń skiej sta cjo nu je już 49 au -
to bu sów spa li no wych i pięć hy bry -
do wych z cha rak te ry stycz ny mi

bia ły mi wy świe tla cza mi, na le żą -
cych do fir my Ar ri va.

Bu do wa za jezd ni MZA ma ru -
szyć po 2020 ro ku. Otwar ty po zo sta -
je te mat uli cy Spe dy cyj nej. Jej na -
wierzch nia jest zbu do wa na z płyt
dro go wych, na krót kim od cin ku
przy Pło cho ciń skiej za la nych as fal -
tem, a oświe tle nie to sta re la tar nie,
po łą czo ne wi szą cy mi ka bla mi. Trud -
no wy obra zić so bie fa brycz nie no -
wych 300 au to bu sów, prze je żdża ją -
cych co dzien nie ra no po ta kiej dro -
dze. Czy uli ca zo sta nie wy re mon to -
wa na pod czas bu do wy za jezd ni?

– My ślę, że jest za wcze śnie, że by
mó wić o te go ty pu usta le niach, jed -
nak na pew no ni sko po dło go we au -
to bu sy wy ma ga ją rów nej na wierzch -
ni – przy zna je rzecz nik MZA.

(dg)
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Kolejna zajezdnia powstanie na Białołęce
� Co ma wspólnego gazociąg nad kanałem Żerańskim z komunikacją miejską?
Okazuje się, że całkiem sporo.

Do ku men ty za wie ra ją ce da ne
oso bo we naj le piej do brze znisz -
czyć, śmie ci trze ba po se gre go wać
a pra cow ni cy fir my od bie ra ją cej
wor ki na pew no zaj mą się ni mi
pro fe sjo nal nie. Ty le teo ria.
W prak ty ce War sza wa jest peł na
dzi kich wy sy pisk, na któ rych po -
ten cjal ni zło dzie je mo gli by po -
czuć się jak w ra ju.

Wczo raj stra żni cy miej scy in ter -
we nio wa li na ro gu Od kry tej i Łą -
czą cej na No wo dwo rach, gdzie
wa la ło się 25 wor ków ze śmie cia -

mi. Rzut be re tem od po pu lar ne -
go cen trum han dlo we go i pla cu
za baw mo żna by ło zna leźć m.in.
fak tu ry i in ne do ku men ty za wie -
ra ją ce cen ne da ne oso bo we,
w tym le gi ty ma cję stu denc ką
i kar tę me dycz ną.

Stra żni cy skon tak to wa li się
z ad re sa tem wy rzu co nej na śmie ci
prze sył ki i usta li li, kto od po wia da
za od biór nie czy sto ści z je go po -
se sji. Spra wą zaj mu je się te raz
po li cja.

(dg)

Nazwiska, adresy, faktury

Dokąd trafiły twoje śmieci?
� 25 worków na śmieci walało się nad Wisłą. Niektóre
z nich były pełne prywatnych dokumentów.

Budowa
zajezdni MZA ma ruszyć
po 2020 roku. Otwarty
pozostaje temat ulicy
Spedycyjnej. 
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Pod czas pierw szej wi zy ty po zna -
je cie Pa nie le ka rza po ło żni ka – gi -
ne ko lo ga, któ ry po pro wa dzi cią żę,
czy li bę dzie czu wał nad jej pra wi -
dło wym prze bie giem, in ter we nio -
wał w ra zie nie pra wi dło wo ści, roz -
pla no wy wał ba da nia, któ re na le ży
prze pro wa dzić, in ter pre to wał ich
wy ni ki, przy go to wu jąc do naj wa -
żniej sze go, dłu go wy cze ki wa ne go

mo men tu, ja kim jest po ród. Bar -
dzo do brze, gdy wy bra ny le karz
po ło żnik pra cu je w szpi ta lu, w któ -
rym ra zem z nim/pod je go opie ką
mo gły by Pa nie ro dzić i od być
pierw sze dni po ło gu.

Za nim le karz po ło żnik gi ne ko -
log ksią żecz kę pro wa dze nia cią ży,
mu si naj pierw tę cią żę po twier -
dzić. Czę sto przy cho dzi cie Pa nie
do nas z wy ni kiem te stu cią żo we -
go, al bo na wet dwo ma. Cią żę mo -
żna ta kże po twier dzić ba da niem
tak zwa ne go be ta -hCG, jed nak
naj pew niej szą me to dą jest wy ko -
na nie trans wa gi nal ne go ba da nia

USG. Pod czas te go ba da nia le karz
po ło żnik gi ne ko log stwier dzi, czy
w ja mie ma ci cy znaj du je się pę che -
rzyk za rod ko wy, czy jest ona „pu -
sta”. W siód mym, ósmym ty go dniu
cią ży w ja mie ma ci cy wi docz ny już
jest za ro dek, któ ry je ste śmy w sta -
nie zmie rzyć, po da jąc je go dłu gość
cie mie nio wo -sie dze nio wą, czy li
CRL. Po nad to, je że li da ta za trzy -
ma nia mie siącz ki jest wia ry god na,

w 7. ty go dniu cią ży mo żna zo ba -
czyć już bi ją ce ser ce za rod ka.

Co dzieje się podczas pierwszej
wizyty?

Jest ona chy ba naj dłu ższą
w prze bie gu pro wa dze nia cią ży.
Za czy na się od wy wia du, pod czas
któ re go le karz po ło żnik -gi ne ko -
log po wi nien po znać pa cjent ki
od stro ny me dycz nej i usta lić:

na co prze wle kle cho ru ją, do ja -
kich po rad ni spe cja li stycz nych
uczęsz cza ją, ja kie le ki sto su ją, ja -
kie za bie gi ope ra cyj ne ma ją
za so bą. W opar ciu o tę in for ma -
cje le karz po wie, ja kie le ki mo -
żna brać w trak cie cią ży i do ko na
we ry fi ka cji le cze nia, czę sto za się -
ga jąc po ra dy in nych spe cja li stów.
Wa żną kwe stią są aler gie, w tym
uczu le nia na le ki oraz prze by te
cho ro by wie ku dzie cię ce go, ta kie
jak ospa wietrz na, ró życz ka, czy
świn ka.

Mnó stwo po trzeb nych ba dań
Pod czas pierw szej wi zy ty le karz

zle ca ca łą ma sę ba dań. Naj wa -
żniej szym z nich jest gru pa krwi.
Do dat ko wo ozna cza my tak zwa ne
prze ciw cia ła od por no ścio we, któ re
mo gą być przy czy ną kon flik tu se -
ro lo gicz ne go. Do dat ko wo le karz
spraw dza po ziom gli ke mii
na czczo i je śli jest nie pra wi dło wy,
lub ist nie ją prze słan ki wy stę po wa -
nia cu krzy cy cię żar nych, zle ca test
ob cią że nia do ust ne go 75 g glu ko -
zy, tak zwa ny OGTT. Do dat ko wo
spraw dza ne jest, czy nie ma nie do -
czyn no ści tar czy cy, bo wiem jej
hor mo ny od gry wa ją klu czo wą ro lę
w roz wo ju ukła du ner wo we go ma -
lu cha. Pod czas wi zy ty po ło żni czej
wy ko ny wa ny jest pa nel ba dań
w kie run ku cho rób za kaź nych, ta -
kich jak tok so pla zmo za, ki ła, wi ru -
so we za pa le nie wą tro by ty pu C (B

wy ko nu je my w III try me strze cią -
ży), HIV. Są to cho ro by, któ re mo -
gą „prze cho dzić z mat ki na dziec -
ko” i po wo do wać uszko dze nie roz -
wi ja ją ce go się za rod ka lub wro -
dzo ne cho ro by pło du/no wo rod ka.
Wszyst kie te cho ro by są w peł ni
wy le czal ne na ka żdym eta pie ich
roz wo ju, z wy jąt kiem za ka że nia
HIV. Wcze sne wy kry cie za ka że nia
u mat ki po zwo li na włą cze nie le -
cze nia an ty re tro wi ru so we go
u mat ki i po zwo li zmniej szyć praw -
do po do bień stwo za ka że nia dziec -
ka z 30% do oko ło 2%.

Po wy ko na niu tych wszyst kich
ba dań le karz po ło żnik gi ne ko log
za pla nu je z Pa nia mi wy ko na nie
ba da nia UGG I try me stru, po pu -
lar nie na zy wa ne go „USG ge ne -
tycz nym”. Wszyst kie ba da nia,
o któ rych mo wa, mo żna wy ko nać
w Cen trum Zdro wia Ko bie ty Ul -
tra Me di ca. Do dys po zy cji pa cjen -
tek są bar dzo no wo cze śnie wy po -
sa żo ne ga bi ne ty, oraz do świad cze -
ni le ka rze.

Za pra szamy ser decz nie.
Zespół lekarzy 

Centrum Zdrowia Kobiety

Centrum Zdrowia Kobiety
Ul tra Me di ca

ul. Sien kie wi cza 10,
Le gio no wo

Tel.: 22 732 24 86
Tel.: 518 447 748
www.ume di ca.pl

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.

Co dzieje się
podczas pierwszej wizyty?
Jest ona chyba
najdłuższąi njaważniejszą
w przebiegu
prowadzenia ciąży.
Lekarz  powinin zlecić
nam całą masę badań.
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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

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  669900--001155--111122

·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@kancelarie-
doradcze.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

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

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

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

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia

505-992-952

·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

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

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

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu

klienta, 666-923-218

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 Fiat125 + PRL 513-606-666

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

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



Jesz cze kil ka lat te mu za nie -
czysz cze nia po wie trza by ły
w War sza wie te ma tem ta bu,
a zna jo mość ta kich po jęć, jak
„py ły za wie szo ne” czy „ben zo api -
ren” za strze żo na dla gru py naj le -
piej wta jem ni czo nych. Dziś te mat
nie scho dzi z pierw szych stron ga -
zet, ale ani wła dze pań stwo we,
ani sa mo rząd nie wy my śli ły do tąd
sku tecz nej me to dy prze ciw dzia ła -
nia smo go wi. Wpro wa dza nie dar -
mo wej ko mu ni ka cji miej skiej
na je den dzień czy do fi nan so wy -
wa nie wy mia ny pie ców wę glo -
wych na ga zo we to wciąż za ma ło.

Nie któ rzy na dal nie wie rzą
– Lu bi my mó wić o za gro że -

niach trosz kę bar dziej teo re tycz -
nych w sy tu acji, kie dy styl ży cia,
ja ki przyj mu je my, jest wie lo krot -
nie bar dziej szko dli wy. Znacz na
część Po la ków cią gle pa li pa pie -
ro sy – po wie dział o smo gu w pol -
skich mia stach mi ni ster zdro wia
(!) Kon stan ty Ra dzi wiłł. W prze -
cięt nym kra ju Eu ro py ta ka wy po -
wiedź po skut ko wa ła by na tych -
mia sto wą dy mi sją.

W prze cięt nym kra ju – ale
w nie Pol sce – pro ble mu smo gu
się nie ba ga te li zu je, a nor my za -
nie czysz czeń są znacz nie ostrzej -
sze. Gdy by sta cje po mia ro we
w Pa ry żu czy Am ster da mie wy ka -

za ły ta kie za nie czysz cze nie, ja kie
od no to wa no w po nie dzia łek ra no
w War sza wie, w mia stach tych zo -
stał by ogło szo ny alarm. Alarm
praw dzi wy, a nie po zo ro wa ny: za -
mknię te szko ły i urzę dy, za kaz
wjaz du sa mo cho dem do cen trum,
wzmo żo ne kon tro le. W War sza -

wie sa mo rząd po prze sta je
na wpro wa dze niu dar mo wej ko -
mu ni ka cji miej skiej…

„Han ka, od daj mo je 6,53 zł”
…na co wie lu war sza wia ków

re agu je… żą da niem zwro tu nie -
wy ko rzy sta nej su my z do ła do wa -
nia Kar ty Miej skiej. Dla osób pła -
cą cych za bi let 30-dnio wy dwa dni
dar mo wej ko mu ni ka cji miej skiej
ozna cza ją „stra tę” w wy so ko -
ści 6,53 zł. Zda niem nie któ rych to
wy star cza ją co du żo, by dys ku to -
wać o pie nią dzach za miast o re al -
nych pro ble mach.

– Nie daw no mia łam awa rię
pie ca ga zo we go i pod czas wi zy ty
kon ser wa to ra na słu cha łam się
hi sto rii o tym, czym pa lą lu dzie
– mó wi mo ja przy ja ciół ka,
miesz ka ją ca w ka mie ni cy
na Gro cho wie. – Do pie ców wę -
glo wych tra fia ją do słow nie
wszyst kie śmie ci, w tym pla stik.
Po dob no jest też spo ro osób,
któ re pa lą so bie w miesz ka niach
ma łe ogni ska.

Wła ści cie le pie ców wę glo wych
mo gą do stać od sa mo rzą du na -
wet 7000 zł na ich wy mia nę na ga -
zo we. Naj pierw mu szą wy ło żyć
z wła snej kie sze ni 1750 zł. Wie lu
osób na to nie stać. Do fi nan so wa -
nie dla war sza wia ków nie roz wią -
zu je też pro ble mu pie ców w są -
sied nich gmi nach, z któ rych za -
nie czysz cze nia re gu lar nie prze do -
sta ją się do mia sta.

A sa mo cho dy?
Przy trza ska ją cym mro zie uwa -

ga dzien ni ka rzy i sa mo rzą dow ców
sku pia się na wła ści cie lach pie ców
wę glo wych. Zi my są co raz krót sze
i ła god niej sze, zaś nor my za nie -
czysz czeń ma my prze kro czo ne
przez oko ło 300 dni w ro ku. To
wi na sa mo cho dów, któ re wy peł ni -
ły ka żdy skra wek wol nej prze -
strze ni w cen trum War sza wy. Ka -
żde go dnia ra no w gra ni ce War -
sza wy wje żdża 800 ty się cy aut, zaś
w prze cięt nym sa mo cho dzie je -
dzie sam kie row ca.

– Naj więk sze za nie czysz cze nie
od no to wa no w nie dzie lę pod czas
dłu gie go week en du Trzech Kró li,
gdy ruch sa mo cho dów był w War -
sza wie ma ły – przy po mi na bia ło -
łęc ki rad ny Fi lip Pelc, sta ra ją cy
się o usta wie nie w dziel ni cy „wie -
ży an ty smo go wej” we dług ho len -

der skie go po my słu. – Trud no so -
bie wy obra zić, ja ka by ła by sy tu -
acja, gdy by naj więk szy mróz na ło -
żył się na naj więk sze kor ki.

W nie dziel ny po ra nek nor my
naj groź niej szych dla zdro wia py -
łów PM2,5 by ły prze kro czo ne
wie lo krot nie. Sta cja po mia ro wa
na Bród nie wy ka zy wa ła 576%
nor my, w al. Nie pod le gło ści
– 752%, zaś na Mar szał kow skiej
– 844%. Za in te re so wa nie wy ni ka -
mi by ło tak ogrom ne, że stro na
Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska wciąż ma
pro ble my tech nicz ne.

– Ko lej ny dzień pa ni ki – kpi
na Twit te rze pu bli cy sta „Su per
Expres su” Łu kasz Wa rze cha. – To
się już ro bi gro te sko we.

Czy rze czy wi ście? We dług sza -
cun ków ka żde go ro ku 45 tys. Po la -
ków umie ra przed wcze śnie z po -
wo du smo gu, a spo śród 50 naj -
brud niej szych miast Unii aż 33 le żą
w Pol sce. We dług Świa to wej Or ga -
ni za cji Zdro wia py ły PM2,5 prze -
do sta ją się bez po śred nio do krwi,
po wo du jąc cho ro by ukła du od de -
cho we go i w re zul ta cie skra ca jąc
ży cie. Sza cu je się, że po zmniej sze -
niu pro ble mu smo gu śred nia dłu -
gość ży cia w Pol sce wzro sła by
o oko ło dzie więć mie się cy.

Do mi nik Ga dom ski

Dusimy się w smogu
� Bezpłatna komunikacja miejska przez jeden dzień to zdecydowanie
za mało. Walkę ze smogiem warto zacząć od zmiany… myślenia.
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Bez płat ną śli zgaw kę przy go to -
wał Dom De ve lop ment, in we stor
Osie dla Wil no. Do dys po zy cji
od wie dza ją cych jest wy po ży czal -
nia ły żew, a ta kże fo od truc ki,
w któ rych do stęp ne są prze ką ski
i cie płe na po je. Na te re nie osie -
dla mo żna ta kże sko rzy stać
z gór ki do zjaz dów sa necz ko -
wych.

Pod czas zi mo wych fe rii mniej
za awan so wa nym ły żwia rzom co -
dzien nie bę dą po ma gać in struk -
to rzy. Po nad to na week en dy za -
pla no wa no ro dzin ne atrak cje np.
mecz cur lin gu, ice -par ty z mu zy -
ką DJ -a, jaz dę na ły żwach dla
naj młod szych pod okiem ma -
skot ki – Ko zioł ka Ma toł ka czy
ry wa li za cję Czar Par na lo dzie.

Lo do wi sko przy Wier nej bę -
dzie dzia ła ło do koń ca lu te go.

(red)

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.
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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.




