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Tramwaj na Modlińskiej
 Dyskusję o trasie tramwajowej na Modlińskiej można uznać za otwartą. Którędy, kiedy i dokąd dokładnie nią dotrzemy?
źródło: bialoleka.waw.pl

w stronę Wisły a następnie w kierunku Tarchomina, po drodze
rozwożąc do domów mieszkańców osiedli przy Portowej i sąsiednich ulicach. Zagadką pozostaje przyszłość opuszczonej „fa-

Zdaniem
Tramwajów Warszawskich
odcinek
do Płochocińskiej,
z ominięciem węzła z S8,
może powstać
do roku 2022.

Komunikacja szynowa z „Żerania FSO” w kierunku Tarchomina
to jedna z inwestycji, o których
słychać „od zawsze”. Pod koniec
lat 70. zakładano, że pojedzie
tamtędy metro, ale ostatecznie
skierowano je absurdalną trasą
na Bródno. W zastępstwie ma powstać linia tramwajowa wzdłuż
Modlińskiej, dla której już 11 lat
temu wykonano tzw. studium wykonalności. Od tego czasu na Żeraniu przybyło tylu mieszkańców,
że dokumenty z ubiegłej dekady
powinny już trafić do kosza.

Jest kilka wariantów
Najbardziej oczywista jest budowa torów po trasie 509, a więc
wzdłuż Modlińskiej i Światowida,
z połączeniem z istniejącą linią
obok Galerii Północnej. Ponieważ
torowisko mogłoby zabrać dwa
pasy Modlińskiej, a nasi decydenci nie pozwolą skrzywdzić kierowców, pozostaje budowa obok,
po zachodniej stronie ulicy. To
oznacza wykup bardzo drogich
gruntów i w konsekwencji konieczność zastosowania specustawy drogowej (procedura ZRID).

Wynika z tego, że budowa torów
na odcinku od Familijnej
do Światowida będzie możliwa
jednocześnie z niezwykle kosztowną przebudową Modlińskiej.
Dużą zaletą tej trasy jest przebieg
blisko Polfy, która w przyszłości
może zostać zastąpiona przez bloki mieszkalne.
Drugą opcją jest budowa torów
wzdłuż ulicy Familijnej, Myśliborskiej i w rezerwie terenu pod budowę Traktu Nadwiślańskiego.
Tramwaj pojedzie wówczas Modlińską do Płochocińskiej, skręci

bryki domów”. Jeśli w jej miejscu
powstaną bloki lub szkoła, biegnąca w pobliżu linia tramwajowa
może mieć duże znaczenie dla
Białołęki.
Wariant trzeci jest teoretycznie
wciąż zapisany w miejskich dokumentach planistycznych, ale zdążył się zestarzeć. Chodzi o tory
wzdłuż Modlińskiej, trasy mostu
Skłodowskiej-Curie i Traktu Nad-

wiślańskiego, które planowano
z myślą o wysokiej zabudowie
kwartału, którego część zajęła
Galeria Północna. Z takiego
przebiegu linii skorzystaliby najbardziej mieszkańcy osiedla
przy Obrazkowej.
Kolejna propozycja Tramwajów
Warszawskich to dociągnięcie torów wzdłuż Modlińskiej aż
do Winnicy. Największymi minusami tego rozwiązania są mała gęstość zaludnienia w rejonie Mehoffera i konieczność przesunięcia zabytkowego, przeznaczonego
na lokalne centrum kultury domu
przy Modlińskiej 257.

Etap dla Regat
Każda linia tramwajowa powstaje etapami, zazwyczaj z wykorzystaniem specjalnego rozjazdu,
umożliwiającego
zawracanie
tramwajów
dwukierunkowych
(jak na Nowodworach). W przy-

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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padku tej trasy pierwszy etap
mógłby kończyć się przy Płochocińskiej. Pasażerowie z Regat
i Nieporętu mieliby tam przesiadkę do tramwaju „drzwi w drzwi”.
Koszt budowy byłby stosunkowo
niski i wyniósł do 60 mln zł. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że
tramwajarze kalkulują budowę
tymczasowego torowiska omijającego pętlę „Żerań FSO” i węzeł
Modlińskiej z trasą S8. Docelowo
– niezależnie od wybranego przebiegu w granicach Białołęki –
tramwaje miałyby pojechać prosto z istniejącej pętli, ale wymagać to będzie częściowej przebudowy węzła z obwodnicą.

Realny jest rok 2025
Liczba ludności Białołęki rośnie błyskawicznie, potrzeby
dzielnicy są ogromne, ale budżet
jest jeden dla osiemnastu dzielnic. Inne dzielnice też mają swoich polityków, radnych i mieszkańców, zdaniem których Białołęka już teraz dostaje za dużo.
W sytuacji, w której trwa budowa

metra i planowana jest największa od wielu lat inwestycja tramwajowa (z Woli do Wilanowa),
sfinansowanie budowy tramwaju
wzdłuż Modlińskiej będzie ekstremalnie trudne. A nawet jeśli to
się uda, do 2023 roku budżet miasta będzie uginać się pod miliardami na metro. A jeśli do tego
czasu unijne pieniądze przestaną
płynąć szerokim strumieniem?
Zdaniem Tramwajów Warszawskich odcinek do Płochocińskiej,
z ominięciem węzła z S8, może
powstać do roku 2022. Oczywiście
pod warunkiem, że uda się znaleźć 60 mln zł oszczędności
z większych inwestycji, takich np.
jak linia Wola – Wilanów. Kolejnych 120 mln zł kosztowałby zakup dwukierunkowych tramwajów do obsługi nowej linii.
Jeśli chodzi o całą linię tramwajową dla Żerania, to realną,
choć nadal optymistyczną datą jej
otwarcia jest rok 2025 (Tramwaje
Warszawskie podają rok 2023
lub 2024). Najpierw trzeba jednak wybrać wariant przebiegu
trasy, co powinno nastąpić w roku 2019.

Zebra sama wykryje pieszych
 Prawie co trzeci wypadek w Warszawie ma miejsce na przejściu dla pieszych.
Drogowcy mają nowy pomysł na rozwiązanie tego problemu.
Czy przechodzenie przez jezdnię po przejściu jest bardziej bezpieczne, niż poza nim? Niekoniecznie. W ubiegłym roku
aż 30% wypadków w Warszawie
zdarzyło się właśnie na zebrach.
W ogromnej większości winni byli
kierowcy. Z ich winy na pasach
zginęło 11 pieszych a 223 zostało
rannych. Do tego dochodzi masowe wymuszanie pierwszeństwa
na pieszych – w rezultacie niektóre przejścia w zasadzie nie funkcjonują. Aby przejść przez Modlińską przy skrzyżowaniu z Drogową, można czekać w nieskończoność. Drogowcy zamierzają

(dg)

KOLONIA „POSZUKIWACZE PRZYGÓD”
TERMIN: 25.06.2017 – 08.07.2017
Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa
KONTAKT I REZERWACJA:

www.gazetaecho.pl

„Echo Białołęckie”

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

telefon dla czytelników: 519 610 438
telefon dla reklamodawców: 508 125 419
e-mail: echo@gazetaecho.pl

monika.niedzwiedzka@sto2.pl ; tel.783-296-353
ZAKWATEROWANIE:

OŚRODEK GNIEWKO w Darłówku
www.gniewko.darlowo.pl

zakwaterowanie w pokoju 3,4,5,6, osobowym z pełnym węzłem sanitarnym
Wykwalifikowana kadra ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO
kierownik MONIKA NIEDŹWIEDZKA
wychowawcy BOŻENA MICHALAK, ANNA TUREK, DOROTA ZIELIŃSKA

W cenie kolonii znajdują się:
•
•
•
•

zakwaterowanie, wyżywienie
opieka wychowawców, opieka medyczna i ratownik
transport autokarem, ubezpieczenie NNW
atrakcje przewidziane programem

Bogaty program:

• Zabawy w Łeba Parku
• Ustka – muzeum chleba, zwiedzanie bunkrów
• Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – warsztaty „Dom, zagroda, wieś. Kto mieszkał
w domach w kratę?”, „Zielona izba dziadków,
czyli jak mieszkali nasi przodkowie”.
• Rejs statkiem po morzu (port w Darłówku
wschodnim)
• Ognisko i grill z pieczeniem kiełbasek
• Gimnastyka korekcyjna z rehabilitantką 30 min
6 razy w turnusie
• Godzina basenu pod okiem ratownika WOPR
6 razy w turnusie
• Inhalacje solankowe 6 razy w turnusie
• Wyznaczone kąpielisko na plaży z ratownikiem WOPR

Cena 2100 zł

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO, Społeczne Gimnazjum nr 333 STO,
Warszawa, ul. Dziatwy 6, tel. 22 614 46 92, www.sto2.pl, szkola@sto2.pl

2

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

zamontować tam tzw. aktywne
przejście.

Na Bródnie to zadziałało
Pierwsze w Warszawie aktywne
przejście powstało jesienią na
Kondratowicza, pomiędzy skrzyżowaniami z Chodecką i Łabiszyńską. Odblaskowe elementy,
znaki drogowe z ledowymi lampami i biało-czerwone, odblaskowe i antypoślizgowe pasy może
nie wyglądają zbyt estetycznie,
ale są widoczne z bardzo daleka.
Co najważniejsze, obok przejścia
zamontowane są czujniki, reagujące na zbliżających się pieszych.

Gdy wykryją człowieka, automatycznie zapalane są pomarańczowe lampy.
– To czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu – argumentuje Zarząd Dróg Miejskich.
Według drogowców aktywne
przejście to rozwiązanie na tyle
skuteczne, a przy tym tanie
(na Bródnie kosztowało 60 tys. zł),
że zamierzają stosować je na większą skalę. Jeśli w trwającym przetargu uda się znaleźć wykonawców,
do października powstanie ich siedemnaście – w tym na Modlińskiej.
(dg)

Nowy pomysł dla Białołęki

Rolkowisko jak lodowisko
 Rozkładane na zimę lodowiska pod chmurką już dobrze znamy. A co by było,
gdybyśmy kupili podobną konstrukcję dla rolkarzy?

Coraz lepsza pogoda sprawia,
że myśli same wędrują w kierunku weekendowej przejażdżki
na rowerze albo… na rolkach.
O tym, że ten drugi sport jest
w Warszawie popularny, zaświadczą imprezy z cyklu Nightskating,

źródło: budżet partycypacyjny

Wrotkowisko
kosztowałoby 140 tys. zł.
Pomysł jest sprawdzany
przez urzędników.
odbywające się w ciepłych miesiącach co 2–3 tygodnie i gromadzące tysiące rolkarzy. W 2015 roku
padł rekord – w przejeździe wzięło udział ponad 7300 osób.
Nie wiadomo, ilu rolkarzy mieszka na wschodniej Białołęce, ale
na pewno zainteresuje ich pomysł

Roberta Kamionowskiego. Proponuje on kupienie wrotkowiska, czyli
letniego odpowiednika składanych
lodowisk, znanych z całej Warszawy. Miałoby ono ok. 400 m2 i byłoby rozstawiane np. na terenach
szkolnych. A na zimę – chowane.
– Służyć będzie wszystkim fanom skatingu do jazdy na rolkach
i wrotkach – przekonuje pomysłodawca. – Owalna konstrukcja
umożliwi naukę jazdy, wykonywanie figur i jazdę rekreacyjną. Tor
będzie bezpłatny dla wszystkich.
Wrotkowisko kosztowałoby 140
tys. zł. Pomysł jest teraz sprawdzany przez urzędników. Jeśli okaże
się zgodny z regulaminem budżetu
partycypacyjnego, trafi pod głosowanie, które odbędzie się w czerwcu. Ewentualny zakup i początek
zabawy – w przyszłym roku.
(red)

D la cz e g o w a r to u cz y ć m a te m a ty k i j u ż w pr z e d s z k o l u
Więcej

niż połowa polskich dzieci wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi już w przedszkolu,
a co czwarte dziecko jest wybitnie uzdolnione.

Nie ste ty uzdol nie nia te
często nie są rozwijane i stymu lo wa ne w od po wied ni
spo sób, jak rów nież zła ja kość edu ka cji ma te ma tycz nej dla rozwoju umysłowego
dzieci może przynieść szkody, dlatego liczba dzieci ma-

jących problemy z matematyką ciągle rośnie.
Ba da nia po twier dza ją, że
kłopoty z matematyką zaczynają się już na szczeblu eduka cji klas I -III, dla te go
Przed szko le Aka de ro przy bliża dzieciom świat działań
i zna ków ma te ma tycz nych
w opar ciu o me to dy uzna nych au to rów w edu ka cji
przed szkol nej i wcze snosz kolnej.
Najlepsze metody
Wybrane metody w Przedszko lu Aka de ro są obec nie

naj lep szy mi
me to da mi
w Polsce przekazujące w odpo wied ni spo sób wie dzę
do osią gnię cia suk ce sów
w edu ka cji ma te ma tycz nej
w wieku szkolnym.
Przedszkole Aka dero kła dzie na cisk na na ucza nie
ma te ma ty ki już w naj młod szych gru pach wie ko wych,
po nie waż w wie ku przed szkol nym dzie ci ma ją opty malną wrażliwość na rozwijanie sprawności intelektualnych, któ re są an ga żo wa ne
w na by wa nie wia do mo ści
i umie jęt no ści ma te ma tycz-
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w klasie I, gdzie muszą zdać
się na wysiłek intelektualny
podczas sytuacji stresowych.

nych. Po nad to w Aka de ro
podczas zabaw i gier matematycznych dzieci kształtują
odporność emocjonalną oraz
zdol ność do po dej mo wa nia
wy sił ku umy sło we go, a co
za tym idzie dzie ci 6-let nie
bardzo dobrze odnajdują się

Dzięki metodom stosowanym w Przedszkolu Akadero
dzieci osiągają odpowiednie
kompetencje w zakresie edukacji matematycznej do osiągnięcia sukcesu w szkole.

AKADERO
POLSKO - ANGIELSKIE
PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl
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Nowa szkoła na Verdiego w 2018?
 Okolice ulicy Zdziarskiej już wkrótce zamienią się w wielki plac budowy. Poza przebudowaniem dróg powstanie
nowa szkoła w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli Zielona Dolina, Olesin i kilkunastu ulic odchodzących
od Ruskowego Brodu.
opracowanie: A. Borowska – radna, Stowarzyszenie Moja Białołęka

Zmienia się pierwotnie zakładana liczba budynków. Zamiast
dwóch – budynku szkoły podstawowej i położonego naprzeciwko,
po drugiej stronie ul. Ruskowy
Bród, gimnazjum, powstanie jeden budynek szkoły podstawowej
dla klas I–VIII. Zostanie wybudowany na działce obok ul. Verdiego.
Po przeciwnej stronie, przy ul. Ruskowy Bród, powstanie zaplecze

sportowe z boiskami. Aby uczniowie mogli bezpiecznie się przemieszczać ze szkoły na boiska,
nad ulicą Ruskowy Bród zostanie
wybudowana kładka dla pieszych.
W szkole będzie się uczyć ok. 1000
uczniów w 37 oddziałach klasowych – zaplanowano 13 sal dla
klas I–IV z zapleczami, dziewięć
sal dla klas V–VI z zapleczami i 15
sal dla klas VII–VIII z zapleczami.

Koszt całości: 35 mln zł
Planowany termin zakończenia
budowy szkoły to wrzesień 2018
roku i mimo że trzymam kciuki
za obecny zarząd, w mojej ocenie
dotrzymanie terminu budzi wątpliwości. Z pewnością będę się
przyglądać każdemu etapowi budowy placówki, aby zminimalizować ryzyko opóźnień. Jako pierwsze etapy „kontrolne” na mojej
liście
znajdują
się:
kwiecień/maj 2017 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę oraz marzec/kwiecień
2017 r. – rozpoczęcie procedury
przetargowej na wyłonienie wykonawcy budowy szkoły podsta-

W szkole
Kiss and ride
Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami pojawiło się wiele pytań
związanych z planowanymi wejściami do szkoły, miejscami
w których możemy zatrzymać samochód, aby wysadzić dziecko
przed szkołą, parkingami. W odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenia w szkole pojawi się strefa
„Kiss and Ride”, czyli „Pocałuj

i Jedź”. Organizacja ruchu zawsze
wzbudza dużo emocji, a w praktyce ma duży priorytet dla użytkowników. Z doświadczeń pracy m.in.
w radzie rodziców wiem, że wiele
osób najchętniej odwiozłoby
dziecko wjeżdżając pod drzwi
frontowe szkoły, niekoniecznie
zwracając uwagę na bezpieczeństwo innych, zwłaszcza idących
samodzielnie dzieci. Dobrze, że
mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę przemyślanej organizacji
ruchu przed szkolą, w szczególności w porannym szczycie. Analizując to odpowiednio wcześnie poszukamy optymalnych rozwiązań.

będzie się uczyć ok. 1000
uczniów w 37 oddziałach
klasowych.
Koszt tej
inwestycji: 35 mln zł.
wowej. Koszt tej inwestycji: 35
mln zł.
Na terenie sportowym w chwili
obecnej planuje się trzy boiska
o różnych wielkościach. Plan ten
może wciąż ulec modyfikacjom.
Jest też część działki niezagospodarowanej z możliwością przeznaczenia na rozbudowę zaplecza, a nawet filii Białołęckiego
Ośrodka Sportu lub Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Autorka jest radną dzielnicy,
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka
e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska
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Agnieszka Borowska

Dwa ronda, most i nowa pętla
 Po ponad pięciu latach starań i przygotowań ruszą prace budowlane w okolicach ulicy Zdziarskiej. Starania
o przebudowę skrzyżowań, mostu, chodników i dróg zjednoczyły mieszkańców kilku osiedlu i kilkunastu ulic.
okna. Aby temu przeciwdziałać,
w projekcie pojawiły się dodatkowe nasadzenia i roślinne osłonki.

Rondo ul. Zdziarska –
ul. Ostródzka

Szczegóły na temat budowy nowych dróg i pętli autobusowej
w rejonie ul. Chudoby poznaliśmy
na ostatnim spotkaniu w gimnazjum przy Ostródzkiej organizowanym przez Stowarzyszenie Moja Białołęka i Urząd Dzielnicy
Białołęka.

Most nad rzeką Długą
Planowany termin otrzymania
zezwolenia na realizację całej inwestycji oraz wybór wykonawcy
to 30 czerwca 2017 roku. Most
nad rzeką Długą wraz z rondem
na skrzyżowaniu Kątów Grodzi-

skich i Zdziarskiej będzie budowany do końca sierpnia 2018 r.
Obecna przeprawa będzie przejezdna do momentu postawienia
nowej. W tej chwili trwają ustalenia z Zarządem Transportu Miejskiego na temat organizacji ruchu
autobusowego w okolicy. Zgłosiłam wniosek, aby na ul. Mańkowskiej zostały wybudowane dwa
przystanki autobusowe. Umożliwią one kursowanie autobusu
z ul. Mochtyńskiej w ul. Mańkowską, a następnie w ulicę Ruskowy
Bród i ul. Zdziarską. Dzięki temu
mieszkańcy Zielonej Doliny, Ole-

sina, Zdziarskiej i ulic przy Ruskowym Brodzie otrzymają nowe dodatkowe połączenie z tramwajem
na Annopolu. Będzie to najprawdopodobniej nowa linia 334, która
zacznie kursowanie od września.
Nowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Zarówno most, jak i rondo będą
miały chodniki, ścieżkę rowerową,
odwodnienie i oświetlenie. Mieszkańcy okolicy obawiali się, że podwyższony o metr most, stopniowo
obniżany w kierunku ronda, wywoła uciążliwości związane z kierowaniem świateł samochodów w ich
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Budowa ronda na skrzyżowaniu Zdziarskiej i Ostródzkiej została wpisana do oficjalnej listy
inwestycji miasta pod koniec zeszłego roku. Wicedyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Piotr Smoczyński zapewnia,
że priorytetem będzie połączenie
budowy ronda na Ostródzkiej
z rondem na Kątach Grodziskich.
ZMID do 2020 roku wybuduje
na terenie wschodniej części Białołęki ulicę Głębocką, Kąty Grodziskie,
Białołęcką
i
rondo
na Ostródzkiej. Paradoksalnie, problemem staje się „klęska urodzaju”,
polegająca na tym, że wymienionych ulic nie można budować jednocześnie. Pojawiłoby się wtedy
wiele utrudnień i część dróg byłaby
zablokowana. Trzymam kciuki, aby
rondo na Ostródzkiej udało się wybudować w połączeniu z mostem,
czyli do końca 2018 roku. Prawdziwą zagadką jest też, czy pomiędzy
dwoma rondami będzie ścieżka rowerowa. Ten krótki fragment

ok. 200 metrów powinien mieć ścieżkę rowerową i tego będziemy pilnować na etapie koncepcji.
Dużo emocji w sprawie Zdziarskiej wzbudził też stan nawierzchni ulicy od Ostródzkiej do Białołęckiej. Jest szansa, aby odbudowa fragmentu w pobliżu skrzyżowania znalazła się w planach inwestycyjnych m.st. Warszawy już
na sesji marcowej rady miasta.
Będzie to odbudowa o niewielkim
zakresie, ale naprawiająca zerwaną przez MPWiK nawierzchnię.

Pętla autobusowa
na ul. Chudoby
Do 2018 roku za 2,4 mln zł ma
zostać wybudowana ulica Chudoby wraz z pętlą autobusową na odcinku pomiędzy ul. Słonecznego
Poranka a Zdziarską. Aby pojechał tędy autobus, konieczne będzie
poszerzenie
fragmentu
ul. Zdziarskiej na odcinku od Ruskowego Brodu do Chudoby. Zdaniem ZTM autobus najprawdopodobniej będzie jeździł do metra.
Obsługę komunikacyjną tego obszaru usprawni także zawrotka autobusowa,
która
powstanie
na osiedlu Zielona Dolina.
Agnieszka Borowska
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źródło: archiwum BOK

 Na kilkuset metrach przylegających do placu zabaw
w Piekiełku powstanie minipark z nową atrakcją dla
najmłodszych.
Na ostatniej sesji rady dzielnicy
radni poparli utworzenie niewielkiego terenu zielonego obok placu zabaw przy ul. Portowej. Zostaną wytyczone alejki spacerowe,
ustawione ławki, kosze na śmieci
i „psie sprawy”, posadzone będą
nowe drzewa i krzewy. – Najważniejsza ma być fontanna z powierzchnią antypoślizgową dla

dzieci – informuje radny Piotr
Basiński. Podobne są już w Warszawie – jedna na Podzamczu,
a druga na Bemowie. Cieszą się
ogromnym zainteresowaniem najmłodszych. Zapewne nie inaczej
będzie na Białołęce.
Inwestycja zostanie zrealizowana latach 2018–19.

 Na scenę teatralną BOK przy van Gogha 1 powraca sztuka „Edukacja Rity”. To
arcyzabawna, ale dająca też do myślenia historia kobiety i mężczyzny, których dzieli
niemal wszystko.
Spektakl w reżyserii Dominika
Wendołowskiego, zrealizowany
na podstawie znanej i cenionej
sztuki Willy'ego Russella, zarówno bawi, jak i daje do myślenia.
Składa się z kilkunastu scenek,
w których obejrzymy niestroniącego od alkoholu, inteligentnego
doktora nauk humanistycznych
Franka Bryanta oraz Ritę, uczennicę Uniwersytetu Otwartego –
młodą, pochodzącą z niższych
warstw społecznych, fryzjerkę.

Głównym motywem sztuki są
wspólne spotkania, odbywające się
w uniwersyteckim gabinecie Franka.
Choć nie są łatwe, otwierają im zupełnie nowe spojrzenie na wiele
istotnych spraw. „Edukacja Rity” to
klasyczny motyw relacji mistrz –
uczeń. Autor w swojej sztuce pokazuje proces edukacji zarówno Rity,
jak i Franka. Proces wzajemnej nauki, która pomimo pierwotnej niechęci do siebie, przeradza się w osobiste relacje. Pojawia się między nimi

dziwna, nieco erotyczna nić oraz zależność jednej jednostki od drugiej.
Czy Frank i Rita skorzystają
z tej nieoczekiwanej szansy aby
zmienić swoje życie? Przekonajcie się sami.
Teatr CoMeta zaprezentuje 9
kwietnia dwa spektakle: o godz.
17.30 i 19.30 Bilety: 10 zł normalny i 8 zł ulgowy do nabycia w kasie BOK oraz na stronie
www.bok.waw.pl.
(red)

Fontanna na Bemowie
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(red)
źródło: FB/Dzielnica Bemowo

Historia kobiety i mężczyzny

Fontanna dla dzieci

Sadzimy drzewa i szukamy miejsc na kolejne
 Gdzie będą, a gdzie mogą być nowe nasadzenia? Sprawdzamy plany ratusza i pomysły mieszkańców.
cień. Modlińska i Płochocińska to
lokalizacje wskazane przez mieszkańców Białołęki podczas ubiegłorocznych spotkań z wiceprezydentem Michałem Olszewskim. Upominaliśmy się także o drzewa dla
wschodniej części dzielnicy, jest
tam jednak bardzo mało terenów
zarządzanych przez samorząd.

źródło: FB ZOM

Idzie wiosna, czas sadzić drzewa. Wobec natłoku dobiegających
w ubiegłym miesiącu doniesień
o masowej wycince drzew na prywatnych działkach można było odnieść wrażenie, że ulice Warszawy
zostaną
wkrótce
ogołocone
z drzew. Tak źle nie będzie. Wczoraj Rada Warszawy zdecydowała
o przyspieszeniu wielkiej akcji sadzenia drzew.
– Na mój wniosek przegłosowaliśmy przesunięcie 15 mln zł na sadzenie drzew z roku 2019 na dwa
najbliższe lata – mówi radna Aleksandra Gajewska. – Te pieniądze
pozwolą na zasadzenie w Warszawie 18 tys. nowych, dobrych gatunkowo drzew. Na Białołęce przybędzie ich tysiąc.
Początek sadzenia już w najbliższy weekend. Na Modlińskiej pojawi się ponad trzydzieści klonów
polnych, zaś na Płochocińskiej – lipy drobnolistne. Drzewa mają 6–
10 lat i wysokość dochodzącą
do siedmiu metrów, dzięki czemu
już podczas najbliższego lata dadzą przechodniom oczekiwany

Co dalej?
Kolejne propozycje miejsc,
w których powinny zostać zasadzone drzewa, mieszkańcy wskazują w projektach do budżetu
partycypacyjnego. Wśród zgłoszonych na przyszły rok pomysłów
można znaleźć m.in. „Płuca Tarchomina”. Jego autor proponuje
zasadzenie na Światowida, pomiędzy Mehoffera a Štefánika
aż 200 drzew za 240 tys. zł.
– Mamy szansę nie tylko odbudować zniszczony drzewostan, ale
również spowodować, że okolice
głównej ulicy Tarchomina będą
skąpane w zieleni drzew, zamiast
poprzecinane niezagospodarowanymi przestrzeniami, gdzie zimą

potęguje się wiatr, a latem trawa
brunatnieje, spalona w słońcu –
pisze pomysłodawca.
Podobnych pomysłów jest więcej: 34 platany na Ćmielowskiej
i wiśnie na Światowida (projekt
pani Danieli), młode drzewa
w miejsce starego i urządzenie terenu na Aluzyjnej (Monika Dolińska i Ewelina Kaniuk), 50 drzew
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dla całej dzielnicy (Michał Salamon), aleja drzew przy pętli Tarchomin Kościelny (Jakub Kaczorowski).
Oryginalne pomysły ma Filip
Pelc, który proponuje swojego rodzaju… sabotaż. Skoro MPWiK
chciał zbudować przy Czystej Wody zlewnię ścieków, to zasadźmy
tam 80 drzew. „Najlepiej od razu

pomniki przyrody” żartuje komentująca projekt mieszkanka. Innym
pomysłem radnego jest sad przy –
a jakże – ulicy Jabłoni w Choszczówce. Mieszkańcy mogliby spotykać się tam, wspólnie prowadzić
prace ogrodowe i zbierać owoce.
Taki „ogród społecznościowy”
działa od kilku lat w Forcie Bema.
(dg)
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źródło: Archiwum BOK

„Mowa Ciała” według Krosnego
 Czy można rozbawić do łez publiczność bez wypowiedzianego jednego słowa?
Można, czego dowodem jest Ireneusz Krosny, najbardziej znany polski mim, artysta
i kabareciarz w jednym. Już niebawem obejrzymy go przy Głębockiej 66.
Artysta tworzy autorskie, pantomimiczne spektakle komedio-

we. Siła jego sztuki pochodzi
z dwóch źródeł. Jest to kreatywźródło: Zdjęcie artysty

„Mowa ciała” to zdecydowanie najbardziej oryginalna premiera
w dorobku Ireneusza Krosnego

ność oraz własne oryginalne poczucie humoru.
„Mowa ciała” to najnowsza
i zdecydowanie najbardziej oryginalna premiera w dorobku Ireneusza Krosnego. Po raz pierwszy
program składa się z dwóch zupełnie
odmiennych
części.
Oprócz, jak zwykle, gwarantowanej zabawy, za sprawą nowych
scenek pantomimicznych, mamy
również okazję poznać różne tajniki mima – jak to się dzieje, że
ktoś chodzi w miejscu, dlaczego
widzimy przedmioty, których tak
naprawdę nie ma?
„Mowa
ciała”,
1.04,
godz. 18.00, scena BOK ul. Głębocka 66. Bilety 30 zł. Podczas
występu, w ramach projektu „Wychodzę z rodzicami”. BOK zapewnia opiekę nad dziećmi
w wieku 3–8 lat. Liczba miejsc
ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem mailowym: kasa@bok.waw.pllub numerem telefonu 22 300–48–00
wew. 2.
(red)

„Garażówka” na Tarchominie

 Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną
wyprzedaż garażową.
Na czym to polega wyprzedaż garażowa? Mieszkańcy organizują
„wystawkę” niepotrzebnych już rzeczy, których pragną się pozbyć, aby
nie zajmowały miejsca, a jednocześnie przedmioty te przedstawiają
jeszcze wartość użytkową. Nazwa
„garażowa” odnosi się do pierwotnego sprzedawania rzeczy bezpośrednio na podjeździe domów
przed otwartym garażem. Podczas
takiej wyprzedaży, mieszkańcy mają
szanse pozbyć się, za symboliczne
kwoty, nieużywanych już przez nich
m.in. akcesoriów dziecięcych, książek, elementów wystroju domu

oraz ubrań i dodatków. W wyprzedaży nie mogą brać udziału firmy,
które zajmują się sprzedażą. Każdy
uczestnik tworzy we własnym zakresie samodzielne stoisko, a organizatorzy zapewniają jedynie miejsce
do ich wystawienia. Sprzedającymi
mogą być wyłącznie mieszkańcy
dzielnicy, którzy wcześniej zgłoszą
drogą mailową chęć udziału
w przedsięwzięciu (bialolekajestkobieta@gmail.com).
Wyprzedaż garażowa, 8.04,
godz. 10.00, plac przed placówką
BOK przy van Gogha 1.
(red)

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży
powierzchni
reklamowej
CV proszę przesłać na
adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Cztery miliony rocznie na widzimisię radnych
 Wszyscy wiedzieli, że to bez sensu, ale i tak ogłosili publicznie sukces. Autobus między Tarchominem a Grodziskiem to
bardzo droga zabawka.

Ile osób dziennie przemieszcza
się pomiędzy Tarchominem
a wschodnią Białołęką? Zdaniem
części radnych dzielnicy jest to
liczba na tyle duża, że lepiej wydawać rocznie 4,2 mln zł na ten
kursujący tamtędy, niż dołożyć –
za te same pieniądze – kursów
na najbardziej obleganych liniach.
Mowa oczywiście o linii 214.
Wystartowała w ubiegłym miesiącu, formalnie jako owoc konsultacji społecznych. Autobusy
kursują co pół godziny pomiędzy

Tarchominem, Żeraniem, Bródnem, Derbami i Grodziskiem.
Czasem ktoś do nich wsiada, by
podjechać 2–3 przystanki. Czasem stoją w korku na trasie S8,
z powodu których półgodzinna
częstotliwość bywa jeszcze gorsza.
– Białołęccy radni zarzucali Zarząd Transportu Miejskiego prośbami o uruchomienie jakiegoś połączenia wschodniej i zachodniej
Białołęki, które miałoby m.in.
podkreślić jedność dzielnicy – donoszą źródła zbliżone do ZTM. –

Jedynym rozsądnym wariantem
byłoby przedłużenie 152, może
nawet nie na wszystkich kursach,
bo ruch pasażerów między Tarchominem a Zieloną Białołęką
jest bardzo mały.
Przeszkodą jest wymagająca
przebudowy ulica Cieślewskich.
Jeśli nie będzie remontu, autobusy nią nie przejadą, a pieniędzy
na remont na razie nie ma. ZTM
postanowił więc, „żeby radni się
odczepili”, puścić linię 214 –
przez S8 i Modlińską. Gdzie
Rzym, a gdzie Krym? Gdzie Cieślewskich, a gdzie Modlińska?
– Podczas konsultacji zainteresowanie mieszkańców tą propozycją było prawie zerowe – przyznaje inne źródło.
Radni odtrąbili start nowej linii
jako sukces, ogłaszając, że oto
mieszkańcy wschodniej Białołęki
wreszcie mogą dojechać do ratusza autobusem i ogólniej, dotrzeć
bez przesiadek na Tarchomin.
Przeciętny mieszkaniec bywa
w urzędzie dzielnicy raz na kilka
lat (po prawo jazdy albo dowód),
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między Tarchominem a Zieloną
Białołęką jeżdżą głównie radni
i urzędnicy (raczej samochodami), przejazd autobusem trwa 45
min, można utknąć w korku a autobus kursuje co pół godziny – same sukcesy.

Ile to kosztuje?
– Roczny koszt uruchamiania
linii 214 to ok. 4,2 zł brutto – informuje Magdalena Potocka,
rzeczniczka ZTM. – Proszę jednak wziąć pod uwagę, że nie są to
dodatkowe pieniądze. Jeśli nie
byłoby linii 214, to wydane by były
na inną linię, cały czas w ramach
tego samego budżetu. W związku
z uruchamianiem 214 nie wydajemy więcej, niż zaplanowano w budżecie rocznym.
To prawda. Lepiej jednak wydawać 4,2 mln zł rocznie dobrze,
niż źle. Zamiast zabawiać radnych, obsługujące 214 autobusy
mogłyby dowozić ze wschodniej
Białołęki tam, gdzie mieszkańcy
realnie jeżdżą: na Marymont
(gdzie przesiadają się do metra)

czy na Bródno, gdzie mają sklepy,
przedszkola i szkoły. ZTM doskonale o tym wie, o czym świadczy
wygięcie trasy 214 na Bródno,
na Łabiszyńską i Bazyliańską.

Zamiast
zabawiać radnych,
obsługujące 214
autobusy mogłyby
dowozić ze wschodniej
Białołęki tam, gdzie
mieszkańcy realnie
jeżdżą: na Marymont
(gdzie przesiadają się
do metra) czy na Bródno,
gdzie mają sklepy,
przedszkola i szkoły.
Dzięki temu Białołęka nadal ma
wygodne połączenie z Bródnem,
zaś 134 mogło pojechać prosto
przez S8, nieco szybciej docierając do stacji metra. Ten fakt oraz
radość radnych to jedyne plusy
uruchomienia 214.
(dg)
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
NAUKA
·Język polski, nauczycielka 500-402-645
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666
USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·CZYSZCZENIE DYWANÓW Dezynsekcja Kuny
Usuwanie 605-325-849 radix2@o2.pl
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

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

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.
790-564-948

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837
·SERWIS PC, Projektowanie str. WWW, Grafika,
Poligrafia – Dojazd i wycena gratis! 577-888-718
WWW.PRPC.PL
BUDOWLANE
·A Malarz remonty 502-255-424, 835-66-18
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035
·Budowy 501-446-851
REMONTY = Mieszkania Łazienki Kuchnie
506-091-379

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,

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

Wysoka skuteczność!
Zadzwoń: 22 490-91-39, napisz:
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
PORADY PRAWNE
·INFORMACJA PŁATNA zgłoś wypadki
śmiertelne po 1997 roku, inne wypadki w pracy
i rolnictwie oraz zbyt małe odszkodowanie. tel

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608-541-272

606-281-014, e-mail: radwale@wp.pl

Elastyczne protezy nylonowe
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

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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KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
·Każdy 513-606-666
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328
·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl

z których banki korzystają podczas
weryfikacji.

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

DAM PRACĘ
·Delikatesy Mięsne Gzella przy ul.
Magicznej zatrudnią sprzedawców.
Szukamy osób komunikatywnych,
dyspozycyjnych, uczciwych. Wymagamy
książeczki do celów sanitarno –
epidemiologicznych (lub gotowości do jej
wyrobienia). Zatrudniamy na podstawie
umowy o pracę na cały etat, zapewniamy
szkolenie wprowadzające oraz
dodatkowe świadczenia dla
pracowników. Aplikacje prosimy
przesyłać na adres: kariera@gzella.pl lub
kontakt tel. 506-185-336
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924-842
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Poszukujemy pani do sprzątania
przedszkola na Białołęce Dworskiej
(dojazd 152,176). Praca 2, 5-3 godziny
dziennie. Tel. 507-084-652
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

Pumptrack w sąsiedztwie Czajki
 Pumptracki są modne i rosną ostatnio w stolicy jak grzyby po
deszczu. Czy kolejny powstanie na Białołęce?

University

od stanu chorego. Od tego też uzale-

w Quezon City oraz Azjatyckiego In-

żnia wybór techniki. Raz są to manu-

stytutu

alne

Absolwent

Ortanez

źródło: Mariola Olszewska (autorka projektu)

Fundacji

Paramedycznej

manipulacje,

kiedy

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

uzdrawianie

z prowincji górskiej i wioski Anapo

bądź magnetyzacja tkanek.
LOTHAR

przynależnej do Benquet Tribe, która

duchowe,

indziej

praniczne

skutecznie

pomaga

słynie z daru uzdrawiania praktyko-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

wanego i przechodzącego z pokole-

nymi:

nia na pokolenie.

•

różnych organów w ciele człowieka

nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych

Znajduje zaburzenia energetyczne
•

prostacie, problemach
hormonalnych

i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia
•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

Przypomnijmy w dwóch zdaniach, wszak pumptracki to zjawisko stosunkowo nowe i nie
wszystkim znane, że jest to specjalnie profilowany tor rowerowy,

Projekt
utworzenia pumptracku
w Choszczówce,
przy ulicy Deseniowej
niedaleko oczyszczalni
ścieków „Czajka”, został
zgłoszony w ramach
tegorocznego budżetu
partycypacyjnego.
na którym dzięki górkom, garbom, profilowanym wyniesieniom
można nabierać prędkości i jeździć bez pedałowania wykorzystując technikę pompowania, czyli
odciążania i dociążania roweru
ciałem. Po takich torach jeździć
można także na rolkach, deskorolce czy hulajnodze.

Projekt utworzenia pumptracka
w Choszczówce, przy ulicy Deseniowej w sąsiedztwie oczyszczalni
ścieków „Czajka”, został zgłoszony w ramach tegorocznego budżetu partycypacyjnego. Zakłada on
budowę zapętlonego asfaltowego
toru o długości 100–120 m na powierzchni ok. 600 m2. Zapętlony
tor składać się ma z serii niewielkich „górek” z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Dzięki profilowaniu trasy z toru będą korzystać zarówno dzieci
na małych rowerkach, jak i młodzież oraz dorośli jeżdżący na dużych rowerach górskich.
Pomysł jest ciekawy i wart uwagi, zwłaszcza że w tym rejonie ciekawych obiektów sportowych brakuje. Ale… No właśnie, róg ul.
Czystej Wody i Deseniowej to
miejsce, gdzie wyziewy z „Czajki”
są
najbardziej
odczuwalne.
– Śmierdzi właściwie bez przerwy,
raz mocniej, raz słabiej – mówi
mieszkaniec Choszczówki.

Co na to autorka projektu, radna
Mariola
Olszewska?
– W ostatnim czasie fetor
z oczyszczalni dokucza tylko sporadycznie, co jako stały bywalec
tych okolic potwierdzam.
Taki tor to naprawdę dobra zabawa dla całej rodziny i urozmaicenie rowerowych wycieczek.
Koszt oszacowany na niespełna 95
tys. zł wydaje się dość umiarkowany, ale może jednak warto przemyśleć przeniesienie pomysłu
w inne, mniej śmierdzące miejsce.
(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe

są też wizyty domowe czy w innych
wybranych przez pacjenta miejscach.

Zapisy i informacje
naturalne siły obronne organizmu,
udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne. Działa na wszystkich poziomach energii duchowej likwidując całe spectrum choroby. Poświęca cho-

w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679–22–
47, 605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

remu ok. pół godziny, ale zależy to
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