
Komunikacja szynowa z „Żera-
nia 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 po-
wstać linia tramwajowa wzdłuż
Modlińskiej, dla której już 11 lat
temu wykonano tzw. studium wy-
konalności. Od tego czasu na Że-
raniu przybyło tylu mieszkańców,
że dokumenty z ubiegłej dekady
powinny już trafić do kosza.

Jest kilka wariantów
Najbardziej oczywista jest bu-

dowa 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 decyden-
ci nie pozwolą skrzywdzić kierow-
ców, pozostaje budowa obok,
po zachodniej stronie ulicy. To
oznacza wykup bardzo drogich
gruntów i w konsekwencji ko-
nieczność zastosowania specusta-
wy drogowej (procedura ZRID).

Wynika z tego, że budowa torów
na odcinku od Familijnej
do Światowida będzie możliwa
jednocześnie z niezwykle kosz-
towną przebudową Modlińskiej.
Dużą zaletą tej trasy jest przebieg
blisko Polfy, która w przyszłości
może zostać zastąpiona przez blo-
ki mieszkalne.

Drugą opcją jest budowa torów
wzdłuż ulicy Familijnej, Myślibor-
skiej i w rezerwie terenu pod bu-
dowę Traktu Nadwiślańskiego.
Tramwaj pojedzie wówczas Mo-
dlińską do Płochocińskiej, skręci

w stronę Wisły a następnie w kie-
runku Tarchomina, po drodze
rozwożąc do domów mieszkań-
ców osiedli przy Portowej i są-
siednich ulicach. Zagadką pozo-
staje przyszłość opuszczonej „fa-

bryki domów”. Jeśli w jej miejscu
powstaną bloki lub szkoła, bie-
gnąca w pobliżu linia tramwajowa
może mieć duże znaczenie dla
Białołęki.

Wariant trzeci jest teoretycznie
wciąż zapisany w miejskich doku-
mentach planistycznych, ale zdą-
żył 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 naj-
bardziej mieszkańcy osiedla
przy Obrazkowej.

Kolejna propozycja Tramwajów
Warszawskich to dociągnięcie to-
rów wzdłuż Modlińskiej aż
do Winnicy. Największymi minu-
sami tego rozwiązania są mała gę-
stość zaludnienia w rejonie Me-
hoffera i konieczność przesunię-
cia zabytkowego, przeznaczonego
na lokalne centrum kultury domu
przy Modlińskiej 257.

Etap dla Regat
Każda linia tramwajowa po-

wstaje etapami, zazwyczaj z wyko-
rzystaniem specjalnego rozjazdu,
umożliwiającego zawracanie
tramwajów dwukierunkowych
(jak na Nowodworach). W przy-

Tramwaj na Modlińskiej
� Dyskusję o trasie tramwajowej na Modlińskiej można uznać za otwartą. Którędy, kiedy i dokąd dokładnie nią dotrzemy?
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portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

dokończenie na stronie 2

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

źródło: bialoleka.w
aw.pl
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Czy prze cho dze nie przez jezd -
nię po przej ściu jest bar dziej bez -
piecz ne, niż po za nim? Nie ko -
niecz nie. W ubie głym ro ku
aż 30% wy pad ków w War sza wie
zda rzy ło się wła śnie na ze brach.
W ogrom nej więk szo ści win ni by li
kie row cy. Z ich wi ny na pa sach
zgi nę ło 11 pie szych a 223 zo sta ło
ran nych. Do te go do cho dzi ma so -
we wy mu sza nie pierw szeń stwa
na pie szych – w re zul ta cie nie któ -
re przej ścia w za sa dzie nie funk -
cjo nu ją. Aby przejść przez Mo -
dliń ską przy skrzy żo wa niu z Dro -
go wą, mo żna cze kać w nie skoń -
czo ność. Dro go wcy za mie rza ją

za mon to wać tam tzw. ak tyw ne
przej ście.

Na Bród nie to za dzia ła ło
Pierw sze w War sza wie ak tyw ne

przej ście po wsta ło je sie nią na
Kon dra to wi cza, po mię dzy skrzy -
żo wa nia mi z Cho dec ką i Ła bi -
szyń ską. Od bla sko we ele men ty,
zna ki dro go we z le do wy mi lam -
pa mi i bia ło -czer wo ne, od bla sko -
we i an ty po śli zgo we pa sy mo że
nie wy glą da ją zbyt es te tycz nie,
ale są wi docz ne z bar dzo da le ka.
Co naj wa żniej sze, obok przej ścia
za mon to wa ne są czuj ni ki, re agu -
ją ce na zbli ża ją cych się pie szych.

Gdy wy kry ją czło wie ka, au to ma -
tycz nie za pa la ne są po ma rań czo -
we lam py.

– To czy tel ny znak dla kie row -
cy, któ ry w tym mo men cie po wi -
nien zdjąć no gę z ga zu – ar gu -
men tu je Za rząd Dróg Miej skich.

We dług dro go wców ak tyw ne
przej ście to roz wią za nie na ty le
sku tecz ne, a przy tym ta nie
(na Bród nie kosz to wa ło 60 tys. zł),
że za mie rza ją sto so wać je na więk -
szą ska lę. Je śli w trwa ją cym prze -
tar gu uda się zna leźć wy ko naw ców,
do paź dzier ni ka po wsta nie ich sie -
dem na ście – w tym na Mo dliń skiej.

(dg)

Zebra sama wykryje pieszych
� Prawie co trzeci wypadek w Warszawie ma miejsce na przejściu dla pieszych.
Drogowcy mają nowy pomysł na rozwiązanie tego problemu.

pad ku tej tra sy pierw szy etap
mógł by koń czyć się przy Pło cho -
ciń skiej. Pa sa że ro wie z Re gat
i Nie po rę tu mie li by tam prze siad -
kę do tram wa ju „drzwi w drzwi”.
Koszt bu do wy był by sto sun ko wo
ni ski i wy niósł do 60 mln zł. Trze -
ba jed nak wziąć pod uwa gę, że
tram wa ja rze kal ku lu ją bu do wę
tym cza so we go to ro wi ska omi ja ją -
ce go pę tlę „Że rań FSO” i wę zeł
Mo dliń skiej z tra są S8. Do ce lo wo
– nie za le żnie od wy bra ne go prze -
bie gu w gra ni cach Bia ło łę ki –
tram wa je mia ły by po je chać pro -
sto z ist nie ją cej pę tli, ale wy ma -
gać to bę dzie czę ścio wej prze bu -
do wy wę zła z ob wod ni cą.

Re al ny jest rok 2025
Licz ba lud no ści Bia ło łę ki ro -

śnie bły ska wicz nie, po trze by
dziel ni cy są ogrom ne, ale bu dżet
jest je den dla osiem na stu dziel -
nic. In ne dziel ni ce też ma ją swo -
ich po li ty ków, rad nych i miesz -
kań ców, zda niem któ rych Bia ło łę -
ka już te raz do sta je za du żo.
W sy tu acji, w któ rej trwa bu do wa

me tra i pla no wa na jest naj więk -
sza od wie lu lat in we sty cja tram -
wa jo wa (z Wo li do Wi la no wa),
sfinansowanie budowy tram waju
wzdłuż Mo dliń skiej bę dzie eks tre -
mal nie trud ne. A na wet je śli to
się uda, do 2023 ro ku bu dżet mia -
sta bę dzie ugi nać się pod mi liar -
da mi na me tro. A je śli do te go
cza su unij ne pie nią dze prze sta ną
pły nąć sze ro kim stru mie niem?

Zda niem Tram wa jów War szaw -
skich od ci nek do Pło cho ciń skiej,
z omi nię ciem wę zła z S8, mo że
po wstać do ro ku 2022. Oczy wi ście
pod wa run kiem, że uda się zna -
leźć 60 mln zł oszczęd no ści
z więk szych in we sty cji, ta kich np.
jak li nia Wo la – Wi la nów. Ko lej -
nych 120 mln zł kosz to wał by za -
kup dwu kie run ko wych tram wa -
jów do ob słu gi no wej li nii.

Je śli cho dzi o ca łą li nię tram -
wa jo wą dla Że ra nia, to re al ną,
choć na dal opty mi stycz ną da tą jej
otwar cia jest rok 2025 (Tramwaje
Warszawskie po da ją rok 2023
lub 2024). Naj pierw trze ba jed -
nak wy brać wa riant prze bie gu
tra sy, co po win no na stą pić w ro -
ku 2019.

(dg)

dokończenie ze strony 1

Tramwaj na Modlińskiej
źródło: ZD

M

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:
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

KOLONIA „POSZUKIWACZE PRZYGÓD”

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa nr 2 STO, Spo łecz ne Gim na zjum nr 333 STO, 
War sza wa, ul. Dzia twy 6, tel. 22 614 46 92, www.sto2.pl, szko la@sto2.pl
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Nie ste ty uzdol nie nia te
czę sto nie są roz wi ja ne i sty -
mu 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 roz wo ju umy sło we go
dzie ci mo że przy nieść szko -
dy, dla te go licz ba dzie ci ma -

ją cych pro ble my z ma te ma -
ty ką cią gle ro śnie. 

Ba da nia po twier dza ją, że
kło po ty z ma te ma ty ką za czy -
na ją się już na szcze blu edu -
ka cji klas I -III, dla te go
Przed szko le Aka de ro przy -
bli ża dzie ciom świat dzia łań
i zna ków ma te ma tycz nych
w opar ciu o me to dy uzna -
nych au to rów w edu ka cji
przed szkol nej i wcze snosz -
kol nej. 

Najlepsze metody
Wy bra ne me to dy w Przed -

szko lu Aka de ro są obec nie

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

Przed szko le Aka de ro kła -
dzie na cisk na na ucza nie
ma te ma ty ki już w naj młod -
szych gru pach wie ko wych,
po nie waż w wie ku przed -
szkol nym dzie ci ma ją opty -
mal ną wra żli wość na roz wi -
ja nie spraw no ści in te lek tu al -
nych, 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 -

nych. Po nad to w Aka de ro
pod czas za baw i gier ma te -
ma tycz nych dzie ci kształ tu ją
od por ność emo cjo nal ną oraz
zdol ność do po dej mo wa nia
wy sił ku umy sło we go, a co
za tym idzie dzie ci 6-let nie
bar dzo do brze od naj du ją się

w kla sie I, gdzie mu szą zdać
się na wy si łek in te lek tu al ny
pod czas sy tu acji stre so wych.

Dzię ki me to dom sto so wa -
nym w Przed szko lu Aka de ro
dzie ci osią ga ją od po wied nie
kom pe ten cje w za kre sie edu -
ka cji ma te ma tycz nej do osią -
gnię cia suk ce su w szko le.

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

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

DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  uucczzyyćć  mmaatteemmaattyykkii  jjuużż  ww  pprrzzeeddsszzkkoolluu
�Wię cej niż po ło wa pol skich dzie ci wy ka zu je się uzdol nie nia mi ma te ma tycz ny mi już w przed szko lu,
a co czwar te dziec ko jest wy bit nie uzdolnione. 

Co raz lep sza po go da spra wia,
że my śli sa me wę dru ją w kie run -
ku week en do wej prze ja żdżki
na ro we rze al bo… na rol kach.
O tym, że ten dru gi sport jest
w War sza wie po pu lar ny, za świad -
czą im pre zy z cy klu Ni ght ska ting,

od by wa ją ce się w cie płych mie sią -
cach co 2–3 ty go dnie i gro ma dzą -
ce ty sią ce rol ka rzy. W 2015 ro ku
padł re kord – w prze jeź dzie wzię -
ło udział po nad 7300 osób.

Nie wia do mo, ilu rol ka rzy miesz -
ka na wschod niej Bia ło łę ce, ale
na pew no za in te re su je ich po mysł

Ro ber ta Ka mio now skie go. Pro po -
nu je on ku pie nie wrot ko wi ska, czy li
let nie go od po wied ni ka skła da nych
lo do wisk, zna nych z ca łej War sza -
wy. Mia ło by ono ok. 400 m2 i by ło -
by roz sta wia ne np. na te re nach
szkol nych. A na zi mę – cho wa ne.

– Słu żyć bę dzie wszyst kim fa -
nom ska tin gu do jaz dy na rol kach
i wrot kach – prze ko nu je po my sło -
daw ca. – Owal na kon struk cja
umo żli wi na ukę jaz dy, wy ko ny wa -
nie fi gur i jaz dę re kre acyj ną. Tor
bę dzie bez płat ny dla wszyst kich.

Wrot ko wi sko kosz to wa ło by 140
tys. zł. Po mysł jest te raz spraw dza -
ny przez urzęd ni ków. Je śli oka że
się zgod ny z re gu la mi nem bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go, tra fi pod gło so -
wa nie, któ re od bę dzie się w czerw -
cu. Ewen tu al ny za kup i po czą tek
za ba wy – w przy szłym ro ku.

(red)

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?

Wrotkowisko
kosztowałoby 140 tys. zł.
Pomysł jest sprawdzany
przez urzędników. 

źródło: budżet partycypacyjny



Zmie nia się pier wot nie za kła da -
na licz ba bu dyn ków. Za miast
dwóch – bu dyn ku szko ły pod sta -
wo wej i po ło żo ne go na prze ciw ko,
po dru giej stro nie ul. Ru sko wy
Bród, gim na zjum, po wsta nie je -
den bu dy nek szko ły pod sta wo wej
dla klas I –VIII. Zo sta nie wy bu do -
wa ny na dział ce obok ul. Ver die go.
Po prze ciw nej stro nie, przy ul. Ru -
sko wy Bród, po wsta nie za ple cze

spor to we z bo iska mi. Aby ucznio -
wie mo gli bez piecz nie się prze -
miesz czać ze szko ły na bo iska,
nad uli cą Ru sko wy Bród zo sta nie
wy bu do wa na kład ka dla pie szych.
W szko le bę dzie się uczyć ok. 1000
uczniów w 37 od dzia łach kla so -
wych – za pla no wa no 13 sal dla
klas I–IV z za ple cza mi, dzie więć
sal dla klas V–VI z za ple cza mi i 15
sal dla klas VII–VIII z za ple cza mi.

Kiss and ri de
Na ostat nim spo tka niu z miesz -

kań ca mi po ja wi ło się wie le py tań
zwią za nych z pla no wa ny mi wej -
ścia mi do szko ły, miej sca mi
w któ rych mo że my za trzy mać sa -
mo chód, aby wy sa dzić dziec ko
przed szko łą, par kin ga mi. W od -
po wie dzi na wcze śniej sze zgło sze -
nia w szko le po ja wi się stre fa
„Kiss and Ri de”, czy li „Po ca łuj

i Jedź”. Or ga ni za cja ru chu za wsze
wzbu dza du żo emo cji, a w prak ty -
ce ma du ży prio ry tet dla użyt kow -
ni ków. Z do świad czeń pra cy m.in.
w ra dzie ro dzi ców wiem, że wie le
osób naj chęt niej od wio zło by
dziec ko wje żdża jąc pod drzwi
fron to we szko ły, nie ko niecz nie
zwra ca jąc uwa gę na bez pie czeń -
stwo in nych, zwłasz cza idą cych
sa mo dziel nie dzie ci. Do brze, że
miesz kań cy zwró ci li uwa gę na po -
trze bę prze my śla nej or ga ni za cji
ru chu przed szko lą, w szcze gól no -
ści w po ran nym szczy cie. Ana li zu -
jąc to od po wied nio wcze śnie po -
szu ka my opty mal nych roz wią zań.

Koszt ca ło ści: 35 mln zł
Pla no wa ny ter min za koń cze nia

bu do wy szko ły to wrze sień 2018
ro ku i mi mo że trzy mam kciu ki
za obec ny za rząd, w mo jej oce nie
do trzy ma nie ter mi nu bu dzi wąt -
pli wo ści. Z pew no ścią bę dę się
przy glą dać ka żde mu eta po wi bu -
do wy pla ców ki, aby zmi ni ma li zo -
wać ry zy ko opóź nień. Ja ko pierw -
sze eta py „kon tro l ne” na mo jej
li ście znaj du ją się: kwie -
cień/maj 2017 r. – pla no wa ny ter -
min uzy ska nia po zwo le nia na bu -
do wę oraz ma rzec/kwie cień
2017 r. – roz po czę cie pro ce du ry
prze tar go wej na wy ło nie nie wy -
ko naw cy bu do wy szko ły pod sta -

wo wej. Koszt tej in we sty cji: 35
mln zł.

Na te re nie spor to wym w chwi li
obec nej pla nu je się trzy bo iska
o ró żnych wiel ko ściach. Plan ten
mo że wciąż ulec mo dy fi ka cjom.
Jest też część dział ki nie za go spo -
da ro wa nej z mo żli wo ścią prze -
zna cze nia na roz bu do wę za ple -
cza, a na wet fi lii Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu lub Bia ło łęc kie -
go Ośrod ka Kul tu ry.

Agniesz ka Bo row ska

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska
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będzie się uczyć ok. 1000
uczniów w 37 oddziałach
klasowych.
Koszt tej
inwestycji: 35 mln zł.



Szcze gó ły na te mat bu do wy no -
wych dróg i pę tli au to bu so wej
w re jo nie ul. Chu do by po zna li śmy
na ostat nim spo tka niu w gim na -
zjum przy Ostródz kiej or ga ni zo -
wa nym przez Sto wa rzy sze nie Mo -
ja Bia ło łę ka i Urząd Dziel ni cy
Bia ło łę ka.

Most nad rze ką Dłu gą
Pla no wa ny ter min otrzy ma nia

ze zwo le nia na re ali za cję ca łej in -
we sty cji oraz wy bór wy ko naw cy
to 30 czerw ca 2017 ro ku. Most
nad rze ką Dłu gą wraz z ron dem
na skrzy żo wa niu Ką tów Gro dzi -

skich i Zdziar skiej bę dzie bu do wa -
ny do koń ca sierp nia 2018 r.
Obec na prze pra wa bę dzie prze -
jezd na do mo men tu po sta wie nia
no wej. W tej chwi li trwa ją usta le -
nia z Za rzą dem Trans por tu Miej -
skie go na te mat or ga ni za cji ru chu
au to bu so we go w oko li cy. Zgło si -
łam wnio sek, aby na ul. Mań kow -
skiej zo sta ły wy bu do wa ne dwa
przy stan ki au to bu so we. Umo żli -
wią one kur so wa nie au to bu su
z ul. Moch tyń skiej w ul. Mań kow -
ską, a na stęp nie w uli cę Ru sko wy
Bród i ul. Zdziar ską. Dzię ki te mu
miesz kań cy Zie lo nej Do li ny, Ole -

si na, Zdziar skiej i ulic przy Ru sko -
wym Bro dzie otrzy ma ją no we do -
dat ko we po łą cze nie z tram wa jem
na An no po lu. Bę dzie to naj praw -
do po dob niej no wa li nia 334, któ ra
za cznie kur so wa nie od wrze śnia.

No wa in we sty cja znacz nie po -
pra wi bez pie czeń stwo pie szych.
Za rów no most, jak i ron do bę dą
mia ły chod ni ki, ście żkę ro we ro wą,
od wod nie nie i oświe tle nie. Miesz -
kań cy oko li cy oba wia li się, że pod -
wy ższo ny o metr most, stop nio wo
ob ni ża ny w kie run ku ron da, wy wo -
ła ucią żli wo ści zwią za ne z kie ro wa -
niem świa teł sa mo cho dów w ich

okna. Aby te mu prze ciw dzia łać,
w pro jek cie po ja wi ły się do dat ko -
we na sa dze nia i ro ślin ne osłon ki.

Ron do ul. Zdziar ska –
ul. Ostródz ka

Bu do wa ron da na skrzy żo wa -
niu Zdziar skiej i Ostródz kiej zo -
sta ła wpi sa na do ofi cjal nej li sty
in we sty cji mia sta pod ko niec ze -
szłe go ro ku. Wi ce dy rek tor Za rzą -
du Miej skich In we sty cji Dro go -
wych Piotr Smo czyń ski za pew nia,
że prio ry te tem bę dzie po łą cze nie
bu do wy ron da na Ostródz kiej
z ron dem na Ką tach Gro dzi skich.

ZMID do 2020 ro ku wy bu du je
na te re nie wschod niej czę ści Bia ło -
łę ki uli cę Głę boc ką, Ką ty Gro dzi -
skie, Bia ło łęc ką i ron do
na Ostródz kiej. Pa ra dok sal nie, pro -
ble mem sta je się „klę ska uro dza ju”,
po le ga ją ca na tym, że wy mie nio -
nych ulic nie mo żna bu do wać jed -
no cze śnie. Po ja wi ło by się wte dy
wie le utrud nień i część dróg by ła by
za blo ko wa na. Trzy mam kciu ki, aby
ron do na Ostródz kiej uda ło się wy -
bu do wać w po łą cze niu z mo stem,
czy li do koń ca 2018 ro ku. Praw dzi -
wą za gad ką jest też, czy po mię dzy
dwo ma ron da mi bę dzie ście żka ro -
we ro wa. Ten krót ki frag ment

ok. 200 me trów po wi nien mieć ście -
żkę ro we ro wą i te go bę dzie my pil -
no wać na eta pie kon cep cji.

Du żo emo cji w spra wie Zdziar -
skiej wzbu dził też stan na wierzch -
ni uli cy od Ostródz kiej do Bia ło -
łęc kiej. Jest szan sa, aby od bu do -
wa frag men tu w po bli żu skrzy żo -
wa nia zna la zła się w pla nach in -
we sty cyj nych m.st. War sza wy już
na se sji mar co wej ra dy mia sta.
Bę dzie to od bu do wa o nie wiel kim
za kre sie, ale na pra wia ją ca ze rwa -
ną przez MPWiK na wierzch nię.

Pętla autobusowa
na ul. Chudoby

Do 2018 ro ku za 2,4 mln zł ma
zo stać wy bu do wa na uli ca Chu do -
by wraz z pę tlą au to bu so wą na od -
cin ku po mię dzy ul. Sło necz ne go
Po ran ka a Zdziar ską. Aby po je -
chał tę dy au to bus, ko niecz ne bę -
dzie po sze rze nie frag men tu
ul. Zdziar skiej na od cin ku od Ru -
sko we go Bro du do Chu do by. Zda -
niem ZTM au to bus naj praw do po -
dob niej bę dzie jeź dził do me tra.
Ob słu gę ko mu ni ka cyj ną te go ob -
sza ru uspraw ni ta kże za wrot ka au -
to bu so wa, któ ra po wsta nie
na osie dlu Zie lo na Do li na.

Agniesz ka Bo row ska

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5



reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Na ostat niej se sji ra dy dziel ni cy
rad ni po par li utwo rze nie nie wiel -
kie go te re nu zie lo ne go obok pla -
cu za baw przy ul. Por to wej. Zo -
sta ną wy ty czo ne alej ki spa ce ro we,
usta wio ne ław ki, ko sze na śmie ci
i „psie spra wy”, po sa dzo ne bę dą
no we drze wa i krze wy. – Naj wa -
żniej sza ma być fon tan na z po -
wierzch nią an ty po śli zgo wą dla

dzie ci – in for mu je rad ny Piotr
Ba siń ski. Po dob ne są już w War -
sza wie – jed na na Pod zam czu,
a dru ga na Be mo wie. Cie szą się
ogrom nym za in te re so wa niem naj -
młod szych. Za pew ne nie ina czej
bę dzie na Bia ło łę ce.

In we sty cja zo sta nie zre ali zo wa -
na la tach 2018–19.

(red)

Spek takl w re ży se rii Do mi ni ka
Wen do łow skie go, zre ali zo wa ny
na pod sta wie zna nej i ce nio nej
sztu ki Wil ly'ego Rus sel la, za rów -
no ba wi, jak i da je do my śle nia.
Skła da się z kil ku na stu sce nek,
w któ rych obej rzy my nie stro nią -
ce go od al ko ho lu, in te li gent ne go
dok to ra na uk hu ma ni stycz nych
Fran ka Bry an ta oraz Ri tę, uczen -
ni cę Uni wer sy te tu Otwar te go –

mło dą, po cho dzą cą z ni ższych
warstw spo łecz nych, fry zjer kę.

Głów nym mo ty wem sztu ki są
wspól ne spo tka nia, od by wa ją ce się
w uni wer sy tec kim ga bi ne cie Fran ka.
Choć nie są ła twe, otwie ra ją im zu -
peł nie no we spoj rze nie na wie le
istot nych spraw. „Edu ka cja Ri ty” to
kla sycz ny mo tyw re la cji mistrz –
uczeń. Au tor w swo jej sztu ce po ka -

zu je pro ces edu ka cji za rów no Ri ty,
jak i Fran ka. Pro ces wza jem nej na -
uki, któ ra po mi mo pier wot nej nie -
chę ci do sie bie, prze ra dza się w oso -
bi ste re la cje. Po ja wia się mię dzy ni mi

dziw na, nie co ero tycz na nić oraz za -
le żność jed nej jed nost ki od dru giej.

Czy Frank i Ri ta sko rzy sta ją
z tej nie ocze ki wa nej szan sy aby
zmie nić swo je ży cie? Prze ko naj -
cie się sa mi.

Te atr Co Me ta za pre zen tu je 9
kwiet nia dwa spek ta kle: o godz.
17.30 i 19.30 Bi le ty: 10 zł nor mal -
ny i 8 zł ulgo wy do na by cia w ka -
sie BOK oraz na stro nie
www.bok.waw.pl.

(red)

Fontanna dla dzieci
� Na kilkuset metrach przylegających do placu zabaw
w Piekiełku powstanie minipark z nową atrakcją dla
najmłodszych.

Historia kobiety i mężczyzny
� 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.
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Idzie wio sna, czas sa dzić drze -
wa. Wo bec na tło ku do bie ga ją cych
w ubie głym mie sią cu do nie sień
o ma so wej wy cin ce drzew na pry -
wat nych dział kach mo żna by ło od -
nieść wra że nie, że uli ce War sza wy
zo sta ną wkrót ce ogo ło co ne
z drzew. Tak źle nie bę dzie. Wczo -
raj Ra da War sza wy zde cy do wa ła
o przy spie sze niu wiel kiej ak cji sa -
dze nia drzew.

– Na mój wnio sek prze gło so wa -
li śmy prze su nię cie 15 mln zł na sa -
dze nie drzew z ro ku 2019 na dwa
naj bli ższe la ta – mó wi rad na Alek -
san dra Ga jew ska. – Te pie nią dze
po zwo lą na za sa dze nie w War sza -
wie 18 tys. no wych, do brych ga tun -
ko wo drzew. Na Bia ło łę ce przy bę -
dzie ich ty siąc.

Po czą tek sa dze nia już w naj bli -
ższy week end. Na Mo dliń skiej po -
ja wi się po nad trzy dzie ści klo nów
po lnych, zaś na Pło cho ciń skiej – li -
py drob no list ne. Drze wa ma ją 6–
10 lat i wy so kość do cho dzą cą
do sied miu me trów, dzię ki cze mu
już pod czas naj bli ższe go la ta da -
dzą prze chod niom ocze ki wa ny

cień. Mo dliń ska i Pło cho ciń ska to
lo ka li za cje wska za ne przez miesz -
kań ców Bia ło łę ki pod czas ubie gło -
rocz nych spo tkań z wi ce pre zy den -
tem Mi cha łem Ol szew skim. Upo -
mi na li śmy się ta kże o drze wa dla
wschod niej czę ści dziel ni cy, jest
tam jed nak bar dzo ma ło te re nów
za rzą dza nych przez sa mo rząd.

Co da lej?
Ko lej ne pro po zy cje miejsc,

w któ rych po win ny zo stać za sa -
dzo ne drze wa, miesz kań cy wska -
zu ją w pro jek tach do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Wśród zgło szo -
nych na przy szły rok po my słów
mo żna zna leźć m.in. „Płu ca Tar -
cho mi na”. Je go au tor pro po nu je
za sa dze nie na Świa to wi da, po -
mię dzy Me hof fe ra a Štefáni ka
aż 200 drzew za 240 tys. zł.

– Ma my szan sę nie tyl ko od bu -
do wać znisz czo ny drze wo stan, ale
rów nież spo wo do wać, że oko li ce
głów nej uli cy Tar cho mi na bę dą
ską pa ne w zie le ni drzew, za miast
po prze ci na ne nie za go spo da ro wa -
ny mi prze strze nia mi, gdzie zi mą

po tę gu je się wiatr, a la tem tra wa
bru nat nie je, spa lo na w słoń cu –
pi sze po my sło daw ca.

Po dob nych po my słów jest wię -
cej: 34 pla ta ny na Ćmie low skiej
i wi śnie na Świa to wi da (pro jekt
pa ni Da nie li), mło de drze wa
w miej sce sta re go i urzą dze nie te -
re nu na Alu zyj nej (Mo ni ka Do liń -
ska i Ewe li na Ka niuk), 50 drzew

dla ca łej dziel ni cy (Mi chał Sa la -
mon), ale ja drzew przy pę tli Tar -
cho min Ko ściel ny (Ja kub Ka czo -
row ski).

Ory gi nal ne po my sły ma Fi lip
Pelc, któ ry pro po nu je swo je go ro -
dza ju… sa bo taż. Sko ro MPWiK
chciał zbu do wać przy Czy stej Wo -
dy zlew nię ście ków, to za sadź my
tam 80 drzew. „Naj le piej od ra zu

po mni ki przy ro dy” żar tu je ko men -
tu ją ca pro jekt miesz kan ka. In nym
po my słem rad ne go jest sad przy –
a ja kże – uli cy Ja bło ni w Chosz -

czów ce. Miesz kań cy mo gli by spo -
ty kać się tam, wspól nie pro wa dzić
pra ce ogro do we i zbie rać owo ce.
Ta ki „ogród spo łecz no ścio wy”
dzia ła od kil ku lat w For cie Be ma.

(dg)
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Sadzimy drzewa i szukamy miejsc na kolejne
� Gdzie będą, a gdzie mogą być nowe nasadzenia? Sprawdzamy plany ratusza i pomysły mieszkańców.
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Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży
powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na
adres:

redakcja@gazetaecho.pl

Ar ty sta two rzy au tor skie, pan -
to mi micz ne spek ta kle ko me dio -

we. Si ła je go sztu ki po cho dzi
z dwóch źró deł. Jest to kre atyw -

ność oraz wła sne ory gi nal ne po -
czu cie hu mo ru.

„Mo wa cia ła” to naj now sza
i zde cy do wa nie naj bar dziej ory gi -
nal na pre mie ra w do rob ku Ire ne -
usza Kro sne go. Po raz pierw szy
pro gram skła da się z dwóch zu -
peł nie od mien nych czę ści.
Oprócz, jak zwy kle, gwa ran to wa -
nej za ba wy, za spra wą no wych
sce nek pan to mi micz nych, ma my
rów nież oka zję po znać ró żne taj -
ni ki mi ma – jak to się dzie je, że
ktoś cho dzi w miej scu, dla cze go
wi dzi my przed mio ty, któ rych tak
na praw dę nie ma?

„Mo wa cia ła”, 1.04,
godz. 18.00, sce na BOK ul. Głę -
boc ka 66. Bi le ty 30 zł. Pod czas
wy stę pu, w ra mach pro jek tu „Wy -
cho dzę z ro dzi ca mi”. BOK za -
pew nia opie kę nad dzieć mi
w wie ku 3–8 lat. Licz ba miejsc
ogra ni czo na. Obo wią zu ją wcze -
śniej sze za pi sy pod ad re sem ma -
ilo wym: ka sa@bok.waw.pllub nu -
me rem te le fo nu 22 300–48–00
wew. 2.

(red)

„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.

Na czym to po le ga wy prze daż ga -
ra żo wa? Miesz kań cy or ga ni zu ją
„wy staw kę” nie po trzeb nych już rze -
czy, któ rych pra gną się po zbyć, aby
nie zaj mo wa ły miej sca, a jed no cze -
śnie przed mio ty te przed sta wia ją
jesz cze war tość użyt ko wą. Na zwa
„ga ra żo wa” od no si się do pier wot -
ne go sprze da wa nia rze czy bez po -
śred nio na pod jeź dzie do mów
przed otwar tym ga ra żem. Pod czas
ta kiej wy prze da ży, miesz kań cy ma ją
szan se po zbyć się, za sym bo licz ne
kwo ty, nie uży wa nych już przez nich
m.in. ak ce so riów dzie cię cych, ksią -
żek, ele men tów wy stro ju do mu

oraz ubrań i do dat ków. W wy prze -
da ży nie mo gą brać udzia łu fir my,
któ re zaj mu ją się sprze da żą. Ka żdy
uczest nik two rzy we wła snym za kre -
sie sa mo dziel ne sto isko, a or ga ni za -
to rzy za pew nia ją je dy nie miej sce
do ich wy sta wie nia. Sprze da ją cy mi
mo gą być wy łącz nie miesz kań cy
dziel ni cy, któ rzy wcze śniej zgło szą
dro gą ma ilo wą chęć udzia łu
w przed się wzię ciu (bia lo le ka jest ko -
bie ta@gma il.com).

Wy prze daż ga ra żo wa, 8.04,
godz. 10.00, plac przed pla ców ką
BOK przy van Go gha 1.

(red)

„Garażówka” na Tarchominie
� Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną
wyprzedaż garażową.

„Mo wa cia ła” to zde cy do wa nie naj bar dziej ory gi nal na pre mie ra
w do rob ku Ire ne usza Kro sne go

źródło: Zdjęcie artysty
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Ile osób dzien nie prze miesz cza
się po mię dzy Tar cho mi nem
a wschod nią Bia ło łę ką? Zda niem
czę ści rad nych dziel ni cy jest to
licz ba na ty le du ża, że le piej wy -
da wać rocz nie 4,2 mln zł na ten
kur su ją cy tam tę dy, niż do ło żyć –
za te sa me pie nią dze – kur sów

na naj bar dziej ob le ga nych li niach.
Mo wa oczy wi ście o li nii 214.

Wy star to wa ła w ubie głym mie -
sią cu, for mal nie ja ko owoc kon -
sul ta cji spo łecz nych. Au to bu sy
kur su ją co pół go dzi ny po mię dzy

Tar cho mi nem, Że ra niem, Bród -
nem, Der ba mi i Gro dzi skiem.
Cza sem ktoś do nich wsia da, by
pod je chać 2–3 przy stan ki. Cza -
sem sto ją w kor ku na tra sie S8,
z po wo du któ rych pół go dzin na
czę sto tli wość by wa jesz cze gor sza.

– Bia ło łęc cy rad ni za rzu ca li Za -
rząd Trans por tu Miej skie go proś -
ba mi o uru cho mie nie ja kie goś po -
łą cze nia wschod niej i za chod niej
Bia ło łę ki, któ re mia ło by m.in.
pod kre ślić jed ność dziel ni cy – do -
no szą źró dła zbli żo ne do ZTM. –

Je dy nym roz sąd nym wa rian tem
by ło by przed łu że nie 152, mo że
na wet nie na wszyst kich kur sach,
bo ruch pa sa że rów mię dzy Tar -
cho mi nem a Zie lo ną Bia ło łę ką
jest bar dzo ma ły.

Prze szko dą jest wy ma ga ją ca
prze bu do wy uli ca Cie ślew skich.
Je śli nie bę dzie re mon tu, au to bu -
sy nią nie prze ja dą, a pie nię dzy
na re mont na ra zie nie ma. ZTM
po sta no wił więc, „że by rad ni się
od cze pi li”, pu ścić li nię 214 –

przez S8 i Mo dliń ską. Gdzie
Rzym, a gdzie Krym? Gdzie Cie -
ślew skich, a gdzie Mo dliń ska?

– Pod czas kon sul ta cji za in te re -
so wa nie miesz kań ców tą pro po zy -
cją by ło pra wie ze ro we – przy zna -
je in ne źró dło.

Rad ni od trą bi li start no wej li nii
ja ko suk ces, ogła sza jąc, że oto
miesz kań cy wschod niej Bia ło łę ki
wresz cie mo gą do je chać do ra tu -
sza au to bu sem i ogól niej, do trzeć
bez prze sia dek na Tar cho min.
Prze cięt ny miesz ka niec by wa
w urzę dzie dziel ni cy raz na kil ka
lat (po pra wo jaz dy al bo do wód),

mię dzy Tar cho mi nem a Zie lo ną
Bia ło łę ką je żdżą głów nie rad ni
i urzęd ni cy (ra czej sa mo cho da -
mi), prze jazd au to bu sem trwa 45
min, mo żna utknąć w kor ku a au -
to bus kur su je co pół go dzi ny – sa -
me suk ce sy.

Ile to kosz tu je?
– Rocz ny koszt uru cha mia nia

li nii 214 to ok. 4,2 zł brut to – in -
for mu je Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. – Pro szę jed -
nak wziąć pod uwa gę, że nie są to
do dat ko we pie nią dze. Je śli nie
by ło by li nii 214, to wy da ne by by ły
na in ną li nię, ca ły czas w ra mach
te go sa me go bu dże tu. W związ ku
z uru cha mia niem 214 nie wy da je -
my wię cej, niż za pla no wa no w bu -
dże cie rocz nym.

To praw da. Le piej jed nak wy -
da wać 4,2 mln zł rocz nie do brze,
niż źle. Za miast za ba wiać rad -
nych, ob słu gu ją ce 214 au to bu sy
mo gły by do wo zić ze wschod niej
Bia ło łę ki tam, gdzie miesz kań cy
re al nie je żdżą: na Ma ry mont
(gdzie prze sia da ją się do me tra)

czy na Bród no, gdzie ma ją skle py,
przed szko la i szko ły. ZTM do sko -
na le o tym wie, o czym świad czy
wy gię cie tra sy 214 na Bród no,
na Ła bi szyń ską i Ba zy liań ską.

Dzię ki te mu Bia ło łę ka na dal ma
wy god ne po łą cze nie z Bród nem,
zaś 134 mo gło po je chać pro sto
przez S8, nie co szyb ciej do cie ra -
jąc do sta cji me tra. Ten fakt oraz
ra dość rad nych to je dy ne plu sy
uru cho mie nia 214.

(dg)

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.

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.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

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

·Kredyty Trudne. Upadłość 515-048-468

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem) tel.

790-564-948

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

·INFORMACJA PŁATNA zgłoś wypadki

śmiertelne po 1997 roku, inne wypadki w pracy

i rolnictwie oraz zbyt małe odszkodowanie. tel

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

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

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

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

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

RREEMMOONNTTYY  == MMiieesszzkkaanniiaa  ŁŁaazziieennkkii  KKuucchhnniiee
550066--009911--337799

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

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..  660088--554411--227722

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744



Przy po mnij my w dwóch zda -
niach, wszak pump trac ki to zja wi -
sko sto sun ko wo no we i nie
wszyst kim zna ne, że jest to spe -
cjal nie pro fi lo wa ny tor ro we ro wy,

na któ rym dzię ki gór kom, gar -
bom, pro fi lo wa nym wy nie sie niom
mo żna na bie rać pręd ko ści i jeź -
dzić bez pe da ło wa nia wy ko rzy stu -
jąc tech ni kę pom po wa nia, czy li
od cią ża nia i do cią ża nia ro we ru
cia łem. Po ta kich to rach jeź dzić
mo żna ta kże na rol kach, de sko -
rol ce czy hu laj no dze.

Pro jekt utwo rze nia pump trac ka
w Chosz czów ce, przy uli cy De se -
nio wej w są siedz twie oczysz czal ni
ście ków „Czaj ka”, zo stał zgło szo -
ny w ra mach te go rocz ne go bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go. Za kła da on
bu do wę za pę tlo ne go as fal to we go
to ru o dłu go ści 100–120 m na po -
wierzch ni ok. 600 m2. Za pę tlo ny
tor skła dać się ma z se rii nie wiel -
kich „gó rek” z od po wied nio wy -
pro fi lo wa ny mi za krę ta mi z ban da -
mi. Dzię ki pro fi lo wa niu tra sy z to -
ru bę dą ko rzy stać za rów no dzie ci
na ma łych ro wer kach, jak i mło -
dzież oraz do ro śli je żdżą cy na du -
żych ro we rach gór skich.

Po mysł jest cie ka wy i wart uwa -
gi, zwłasz cza że w tym re jo nie cie -
ka wych obiek tów spor to wych bra -
ku je. Ale… No wła śnie, róg ul.
Czy stej Wo dy i De se nio wej to
miej sce, gdzie wy zie wy z „Czaj ki”
są naj bar dziej od czu wal ne.
– Śmier dzi wła ści wie bez prze rwy,
raz moc niej, raz sła biej – mó wi
miesz ka niec Chosz czów ki.

Co na to au tor ka pro jek tu, rad -
na Ma rio la Ol szew ska?
– W ostat nim cza sie fe tor
z oczysz czal ni do ku cza tyl ko spo -
ra dycz nie, co ja ko sta ły by wa lec
tych oko lic po twier dzam.

Ta ki tor to na praw dę do bra za -
ba wa dla ca łej ro dzi ny i uroz ma -
ice nie ro we ro wych wy cie czek.
Koszt osza co wa ny na nie speł na 95
tys. zł wy da je się dość umiar ko wa -
ny, ale mo że jed nak war to prze -
my śleć prze nie sie nie po my słu
w in ne, mniej śmier dzą ce miej sce.

(wk)

Pumptrack w sąsiedztwie Czajki
� Pumptracki są modne i rosną ostatnio w stolicy jak grzyby po
deszczu. Czy kolejny powstanie na Białołęce?
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Projekt
utworzenia pumptracku
w Choszczówce,
przy ulicy Deseniowej
niedaleko oczyszczalni
ścieków „Czajka”, został
zgłoszony w ramach
tegorocznego budżetu
partycypacyjnego.

źródło: M
ariola O

lszew
ska (autorka projektu)

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty
w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go In -
sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej
w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi
z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po
przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ ra
sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty ko -
wa ne go i prze cho dzą ce go z po ko le -
nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło wie ka
i sku tecz nie je eli mi nu je. Wzmac nia

na tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły ener ge -
tycz ne. Dzia ła na wszyst kich po zio -
mach ener gii du cho wej li kwi du jąc ca -
łe spec trum cho ro by. Po świę ca cho -
re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży to

od sta nu cho re go. Od te go też uza le -
żnia wy bór tech ni ki. Raz są to ma nu -
al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej
uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga
w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -
ny mi:
• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych
• prostacie, problemach

hormonalnych
• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych
• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,
• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych
• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale możliwe

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

Zapisy i informacje

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

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ




