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Oto centrum Tarchomina

Czas na nowy park
 Na

obu końcach centrum osiedla znajdują się niezagospodarowane tereny zielone.
Warto rozpocząć wreszcie dyskusję na ich temat.
ślanego – uważa radny Piotr
Oracz. – To zielona oś Tarchomina. Uważam, że oba tereny powinny zostać uporządkowane.
Na początek należy wytyczyć
układ alejek, zaplanować ławki,
latarnie, kosze na śmieci i np. altanki. Teren przy Świderskiej to
także idealne miejsce na duże imprezy plenerowe, a obszar
przy Myśliborskiej – na cichą rekreację np. dla seniorów. Nie powinniśmy jednak przeładowywać
tego terenu infrastrukturą.

Od czego zacząć?

Bazar, dwa markety i liczne
mniejsze sklepy, a od niedawna także linia tramwajowa i kawiarnia
z ogródkiem – skrzyżowanie Światowida z Ćmielowską już ostatecznie wyrosło na centralny punkt
Tarchomina. Co można zrobić, by
stał się on nie tylko ruchliwy, ale
też atrakcyjny dla mieszkańców?
Jednym z najczęściej zadawanych
przez czytelników z Tarchomina

pytań jest „Kiedy zostanie zagospodarowany teren po drugiej
stronie Światowida?”.
Chodzi o podłużny, zadrzewiony obszar między Światowida,
Ćmielowską, Myśliborską i Botewa. Zgodnie z obowiązującym
planem zagospodarowania większość tego terenu jest przeznaczona na publiczny park. Obowiązuje
tam całkowity zakaz zabudowy,

dozwolone jest tylko ułożenie
chodników, montaż oświetlenia
i urządzenie np. placów zabaw.
W planie jest m.in. chodnik
na przedłużeniu Erazma z Zakroczymia i oraz drugi chodnik i droga rowerowa wzdłuż Ćmielowskiej.
– Ćmielowska ma potencjał, by
stać się aleją łączącą tereny zielone od Myśliborskiej do wału wi-

Propozycję zagospodarowania
części terenu, przylegającą do Botewa, zgosił burmistrz Jan Mackiewicz. Proponuje on urządzenie
na powierzchni 0,4 ha skweru ze
żwirowymi alejkami, latarniami
solarnymi i ławkami oraz urządzoną zielenią. Wszystko kosztowałoby 201 tys. zł. Jeśli projekt
przejdzie weryfikację, będzie można zagłosować na niego w czerwcu, w ramach budżetu partycypacyjnego.
– Budżet partycypacyjny rzeczywiście może pomóc w urządzeniu terenów zielonych na Tarchominie – mówi radny Oracz. – Pomysłowość mieszkańców jest nieograniczona, więc mogą powsta-

wać w ten sposób bardzo ciekawe
rozwiązania. Na początku jednak
potrzeba całościowej, ogólnej wizji, która powinna być zainicjowana przez samorząd. Pieniądze
przeznaczone na budżet partycypacyjny mogą nie wystarczyć
do całościowego zagospodarowaniu terenów.
W budżecie Białołęki znajduje
się 3,47 mln zł, które mają zostać
przeznaczone na uregulowanie
stanu własności terenu między
Ćmielowską a Botewa i jego częściowe urządzenie. W ubiegłym
miesiącu radny Piotr Basiński zaproponował budowę w tym miejscu wodnego placu zabaw. Decyzja o tym, co powstanie do roku 2020, zapadnie po konsultacjach społecznych.

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

(dg)

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

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o.
adres redakcji: 03-026 Warszawa, ul. Ołówkowa 7a
Druk: ZPR Warszawa

 – Chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie wsparli. Czy pisząc o moim sklepie w Internecie, czy robiąc zakupy. To była ważna pomoc
w trudnym momencie – mówi właściciel budki warzywnej.
Kolejni nieobecni to – jak sądzi
– ci, którzy nie wiedzieli, że zmienił się właściciel, a pod zarządem
poprzedniego podobno miejsce
nie cieszyło się dobrą renomą. Ile
by nie było przyczyn – ich suma
wydawała się składać na niemal
nieuchronny finał w postaci zwinięcia działalności. Wtedy na scenę wkroczyli internauci z lokalnych facebookowych grup. Podkreślając, że poziom obsługi
i oferta warzywniaka trzymają poziom, zachęcali do robienia tam
zakupów i wspierania drobnego
przedsiębiorcy przegrywającego
walkę z wielkimi sieciami.

„Lubię to” nie wystarczy
O tej historii z Dąbrówki Wiślanej pisaliśmy dwa tygodnie temu. Właściciel warzywniaka
na rogu ulic Mikołaja Trąby i Aluzyjnej w obliczu sprzedażowego
bezruchu zamierzał zamknąć biznes. Miało to nastąpić na początku kwietnia. Pytany o powody
umiarkowanego ruchu w swoim
sklepiku Mikołaj Tarczyński po-

dawał kilka przyczyn. Za najważniejszą uznał konkurencję dyskontów, w których zaopatrują się
mieszkańcy osiedla. To była jedna
grupa, która go omijała. Kolejni
to ci, którzy po prostu nie wiedzieli, że taki sklepik funkcjonuje.
Chociaż wydawałoby się to dziwne – budka jest dobrze widoczna
i sąsiaduje z pętlą autobusową.

Czy internetowy zryw pociągnął
za sobą realne działania? Od kliknięcia „lubię to” do wyjazdu
na niemal koniec dzielnicy droga
jest długa. Okazuje się jednak, że
im bardziej akcja się rozkręcała,
tym szybciej rosła liczba klientów
osiedlowego warzywniaka.
– Próbowałem obliczyć, ilu
klientów mi przybyło. No i jest
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wyraźna różnica. W każdym razie
dla mnie odczuwalna – cieszy się
pan Mikołaj. Szacuje, że kupuje
u niego średnio 7–10 osób dziennie więcej niż w czasie, gdy myślał
o zakończeniu działalności.
–
Chciałem
podziękować
wszystkim, którzy mnie wsparli.
Czy pisząc o moim sklepie w Internecie, czy robiąc zakupy. To

Nowa klinika medycyny estetycznej na Białołęce
 Na medycznej mapie Białołęki pojawiło się nowe miejsce – klinika specjalizująca się wyłącznie w anti-aging
i medycynie estetycznej. Pacjentom zainteresowanym zabiegami medycyny estetycznej dr Krzysztof Kaczyński
z Kaczyńscy Clinic, podpowiada, na jakie zabiegi warto wybrać się wiosną, a jakich zdecydowanie unikać.
– Medycyna estetyczna, podobnie jak moda czy wyścigi Formuły 1, ma swój kalendarz. Kierując
się tym kalendarzem, zyskujemy
pewność, że efekty zabiegów,
na które się zdecydujemy, będą
naprawdę olśniewające i trwałe
– mówi dr Kaczyński.
Co na wiosnę poleca specjalista? – Wiosna to ostatni moment,
by zdecydować się na zabiegi laserem frakcyjnym CO2. Do lata
już niedaleko, a słońce nie świeci
jeszcze na tyle mocno, by zaszkodzić skórze chronionej po zabiegu
silnym filtrem – mówi dr Krzysztof Kaczyński.

Laser to jedna z najbardziej
wszechstronnych, a zarazem skutecznych technik stosowanych
w medycynie estetycznej. Poprawia wygląd skóry i jej napięcie.
Wygładza zmarszczki, likwiduje
przebarwienia, a także szpecące
skórę blizny czy rozstępy. Efekty
leczenia laserem są najlepiej widoczne po 3–4 tygodniach.
– Osoby, które nie potrafią sobie odmówić kąpieli słonecznych
latem, oprócz właściwej ochrony
(filtry), powinny przygotować
swoją skórę do opalania poprzez
jej maksymalne nawilżenie (np.
zabiegami Stylage HydroMax lub
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była ważna pomoc w trudnym
momencie – mówi. Jednak w tym
biznesie sukces nie jest dany raz
na zawsze. Konkurencja nie śpi,
a sklepy wielkopowierzchniowe
nagle nie znikną. Czy lokalny
sklepik zdoła się wyróżnić i wygra
na tym trudnym rynku? O tym
zdecydują sami klienci.
(AS)

Restylane Skinboosters) lub zdecydowane wzmocnienie jej napięcia (zabiegi Regeneris) – mówi dr
Kaczyński.
Kaczyńscy Clinic to przede
wszystkim doświadczeni lekarze
medycyny estetycznej, którzy pomogą uporać się nam nie tylko ze
zmarszczkami i utratą jędrności
skóry. Specjalizują się również
w leczeniu wypadania włosów,
przebarwień, rozstępów, blizn
i nadpotliwości. – Zabiegi należy
dobrać indywidualnie, w zależności od stanu skóry i zdrowia. Zapraszamy na konsultacje – mówi
dr Kaczyński.

Kaczyńscy Clinic Medycyna
Estetyczna i Anti-aging
ul. Modlińska 129/ U11
tel. 600 380 741
recepcja@kaczynscyclinic.pl
www.kaczynscyclinic.pl

redaktor naczelny: Krzysztof Katner
zastępca: Katarzyna Chodkowska

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

Warzywniak daje radę. Internauci pomogli
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Recepta na korki?

Dwa pasy do zjazdu na Tarchomin
 Kierowcy jadący mostem Skłodowskiej-Curie do Myśliborskiej i Świderskiej mają do dyspozycji
tylko jeden pas ruchu. Zmieni się to w najbliższych miesiącach.
Wkrótce po otwarciu most
Skłodowskiej-Curie był jedyną
warszawską przeprawą, na zjazdach z której nie tworzyły się korki, ale to już historia. Dziś w popołudniowym szczycie na zjazd
na Tarchomin nie czekają już tylko tramwaje i rowery, zaś autobusy i samochody oczekują po kilka
minut na możliwość pokonania
skrzyżowania. Korki zaczynają się
na wąskim gardle przy przystanku
autobusowym, gdzie wszystkie autobusy i samochody jadące na
Tarchomin i Żerań muszą zmie-

ścić się na jednym pasie ruchu.
Radny Wojciech Tumasz zaproponował, a miejski inżynier ruchu
Janusz Galas zaakceptował inną
organizację ruchu. Na czym będzie ona polegać?
Obecnie na moście Skłodowskiej-Curie są cztery pasy ruchu,
z których tylko prawy umożliwia
dostanie się na zjazd. Po przemalowaniu oznakowania będziemy
mieć dwa pasy do jazdy prosto,
jeden do zjazdu na Myśliborską
i jeden dający obie te możliwości.
W praktyce oznacza to, że kie-

rowcy autobusów i samochodów
zjeżdżających w dół będą mieć
dwukrotnie więcej miejsca.
– Projekt zmiany oznakowania
jest w trakcie zatwierdzania – mówi Mikołaj Pieńkos, rzecznik Za-

Projekt
zmiany oznakowania jest
w trakcie zatwierdzania
– mówi Mikołaj Pieńkos,
rzecznik ZDM.
rządu Dróg Miejskich. – Realizacja jest uzależniona od środków
finansowych i nastąpi prawdopodobnie do połowy tego roku.
Dla bezpieczeństwa dozwolona
prędkość na głównej jezdni trasy
mostowej tuż przed zjazdem zostanie zmniejszona z 80 do 60 km/h.
(dg)

D l a c z e g o n a u cz a n i e m a te m a t y k i W p r z e d sz ko l u je s t w a ż n e ?
Edukacja
matematyczna
na etapie wczesnoszkolnym często jest lekceważona, a przecież
w tym czasie rozwijają się
w umysłach dzieci schematy intelektualne, którymi będą się
one posługiwać przez resztę swojego życia.

Kształtuje się umiejętność klasyfikacji, rozumowania przyczynowo- skutkowego, przewidywania, co się może zdarzyć. Jeżeli
w tym czasie nie zadba się należycie o wspomaganie rozwoju
umysłowego dzieci, nie można
tego nadrobić w następnych eta-

pach edukacyjnych. Podstawa
programowa na każdym stopniu
edukacji jest linearna, więc w każdym następnym roku dziecko
buduje umiejętności na wiadomościach które już nabyło wcześniej.
Badania potwierdzają, że kłopoty z matematyką zaczynają się
już na szczeblu klas I-III, dlatego Przedszkole Akadero przybliża dzieciom świat działań i znaków matematycznych w oparciu
o metody uznanych autorów
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane techniki
nauczania w Przedszkolu Akadero są obecnie najlepszymi metodami w Polsce przekazujące
w odpowiedni sposób wiedzę
służącą do osiągnięcia sukcesów
w
edukacji
matematycznej
w wieku szkolnym.
Przedszkole Akadero kładzie
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nacisk na nauczanie matematyki
już w najmłodszych grupach wiekowych, ponieważ w wieku
przedszkolnym dzieci mają optymalną wrażliwość na rozwijanie
sprawności
intelektualnych,
a tym samym na nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych. Dodatkowo w Akadero podczas zabaw i gier matematycznych dzieci kształtują odporność emocjonalną oraz zdolność
do podejmowania wysiłku umy-

zdać się na wysiłek intelektualny
podczas sytuacji stresowych.
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
słowego, a co za tym idzie dzieci 6-letnie bardzo dobrze odnajdują się w klasie I, gdzie muszą

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl
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Każdy powód dobry, by biegać? Po Tarchominie i nie tylko

 Różni ich wiek, wykonywane zawody i kondycja. Jednak od lat spotykają się, by razem biegać. Trucht Tarchomin Team
jest amatorskim klubem zrzeszającym kilkudziesięciu mieszkańców osiedla.

Początki zespołu to maj 2010 roku. Kilka ceniących sobie fizyczną
aktywność osób z Tarchomina spotkało się i wymieniło mailami.
Po latach na swojej stronie napisali tak: „Startując w biegach ulicznych, patrząc na zorganizowane
grupy (np. z Kabat czy Ochoty)

Wśród
klubowiczów są ludzie
różnych profesji
– informatycy,
programiści, handlowcy.
Jest chemik, ratownik
wodny, psycholog
i żołnierz. Biega elektryk,
księgowy i pielęgniarka.
pomyśleliśmy sobie – fajnie by było pokazać innym, że także na Tarchominie trochę osób biega.”

Miejsce dla każdego
Bieganie nie było jeszcze tak
popularne jak dziś. Ale oni działali, a pomysł się materializował.
Powstała strona internetowa, dołączały kolejne osoby, przyszedł
czas na zarejestrowanie stowarzyszenia sportowego. Klub szukał
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własnej formuły. Na początku robili wspólne treningi dwa razy
w tygodniu. Z reguły na terenie
osiedla. Trwało to dwa, trzy lata.
Z czasem jednak okazało się, że
różnice w poziomie są zbyt duże.
Część zawodników miała własnych trenerów i realizowała odrębne, ambitne cele pozostające
poza zasięgiem większości członków klubu.
– Dla jednych tempo biegu było
za szybkie, dla innych za wolne.
Jakoś to trzeba było rozwiązać
– opowiada Andrzej Ignatowicz,
z klubem związany od jego początków. W końcu ustalili, że częstotliwość spotkań i system biegania muszą ulec zmianie.
Od tamtej pory zbierają się
w pierwszy czwartek miesiąca. Cały rok, niezależnie od pogody.
Przebiegają od kilku do kilkunastu kilometrów. Czasem biegi
uzupełniają o dodatkowe elementy treningowe, na przykład ćwiczenia na bieżni. Zasadą jest dostosowanie się tempem do najwolniejszego zawodnika. W teamie
miejsce musi być dla każdego.
– Obok siebie biegną ci, którzy
rozpoczynają swoją przygodę

z tym sportem, jak i zaawansowani maratończycy, osiągający bardzo dobre czasy i wygrywający zawody – tłumaczy Ignatowicz.
Rzecz jasna, każdy z klubowiczów biega także indywidualnie.
Ci bardziej zaawansowani nawet
dwa razy dziennie.

Biega elektryk, księgowy
i pielęgniarka
Członkowie klubu, ubrani
w błękitno-pomarańczowe stroje
przemierzają główne arterie Tarchomina. Chcą być widoczni. PR
zawsze w cenie – kolejni pasjonaci biegania mogą zobaczyć, że taka grupa w ogóle istnieje. I to
pod ich bokiem. Czy właściwie
– blokiem. Nadal bowiem większość klubowiczów to mieszkańcy
Tarchomina. Zdarza się jednak,
że ci, którzy osiedle opuścili,
przyjeżdżają pobiegać z dawną
ekipą. Stara miłość nie rdzewieje.
Wśród klubowiczów są ludzie
różnych profesji – informatycy,
programiści, handlowcy. Jest chemik, ratownik wodny, psycholog
i żołnierz. Biega elektryk, księgowy i pielęgniarka. Zwiększa się
udział pań, których na początku
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w klubie było dosłownie kilka.
Dziś to już jedna trzecia składu.
Biegają w teamie różne pokolenia. Nie brakuje młodzieży, ale
trafiają się i sześćdziesięciolatkowie. Przeważają jednak osoby tuż
po czterdziestce. Dolna granica
wieku to rzecz tu mocno umowna. Niczym nadzwyczajnym bowiem jest widok klubowiczów,
którzy podczas zawodów pchają
przed sobą wózki z własnymi pociechami. A zawodów trochę zespół za sobą ma. Ich klubowe
stroje można zobaczyć na wielu
imprezach. Nie tylko warszawskich. Startując w całej Polsce, ale
i za granicą, zgarniają też sportowe trofea i tytuły. Na sukcesy nie
musieli długo czekać – już w rok
po rozpoczęciu działalności zajęli
trzecie miejsce wśród drużyn
na maratonie warszawskim.
– Na takie imprezy staramy się
szczególnie mobilizować. Może
dzięki temu zdarza nam się stawać na podium – przekonuje
Ignatowicz.

Co ich motywuje do biegania?
Właściwie każdy znalazłby inny
powód. Jedni chcą przebiec swój
pierwszy półmaraton czy maraton. Inni – nieustannie poprawiać
rekordy życiowe, czy stanąć
na podium choćby w danej kategorii wiekowej. Duża grupa biega
typowo rekreacyjnie, bez oglądania się na wyniki. Z drugiej strony
jest wśród nich zawodnik, który
postanowił przebiec maratony
na wszystkich kontynentach, nie
omijając Antarktydy. Jak zamierzał, tak zrobił. Kolejny realizuje
obecnie ambitny plan przebiegnięcia sześciu największych maratonów na świecie w ciągu trzech
lat i każdego z wynikiem poniżej
trzech godzin. Ale i tak jedną
z ważniejszych motywacji klubowiczów jest to, by być razem i dobrze się bawić.
– Jesteśmy biegaczami-amatorami, ale przede wszystkim grupą ludzi, która po prostu lubi się ze sobą spotykać – wyjaśnia Ignatowicz.
(AS)

Lemury na fali
 Rok 2017, choć ledwo się zaczął,
od początku zwiastował same sukcesy.

Pierwszy kwartał obfitował
w sukcesy indywidualne i drużynowe. Wygraliśmy trzy klasyfikacje generalne na dużych ogólnopolskich turniejach oraz klasyfikację medalową mężczyzn podczas Pucharu Polski juniorów
młodszych. Nasi zawodnicy
triumfowali wielokrotnie. Na
koncie Lemurów pojawiły się
dwa złote medale Marcina Kowalskiego po zwycięstwach w finale z kolegą klubowym Hubertem Pasieczyńskim (który uzyskał
dwa srebrne krążki), złoty
i srebrny medal Stanisława Dolazińskiego, brązowy medal i piąte
miejsce Michaliny Skipiały. Najbardziej utytułowana zawodniczka klubu Julia Świątkiewicz,
po zmianie kategorii wiekowej
na juniorów, zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski. Wyników
pozostałych około 100 zawodników startujących co weekend nie
sposób wymienić, ale są to setki

medali. Nasi zawodnicy są
w trakcie startów w Pucharach
Europy i walki o start w Mistrzostwach Europy. Marcin Kowalski
i Stanisław Dolaziński w Zagrzebiu doszli do trzeciej rundy
po walkach z bardzo mocnymi
przeciwnikami. To bardzo dobry
prognostyk przed nadchodzącymi Mistrzostwami Polski juniorów młodszych, gdzie oprócz medali indywidualnych chcemy zdobyć złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. Po kontuzji wraca mistrz Polski młodzików
i sportowiec Białołęki Bartosz
Siekierzyński, który planuje powrót na szczyt. Wszystkie sukcesy
to również dobry znak przed zbliżającymi się Mistrzostwami Warszawy, które planujemy wygrać
w klasyfikacji klubowej drugi rok
z rzędu. Trzymajcie kciuki. Postaramy się, żeby Białołęka była
z nas dumna.
Trener Mariusz Rowicki

Warto go ratować?

Stuletni dom dogorywa w Winnicy
 Mieszkańcy nowych bloków przy Ćwiklińskiej i Barszczewskiej mogą podczas spaceru
po okolicy znaleźć kompletną ruinę, stojącą przy Leśnej Polanki. Kiedyś była to willa.
źródło: Warszawikia / Kubek15

radny, który kilka miesięcy później został wiceburmistrzem Białołęki. – Decyzją burmistrza została przeznaczona do sprzedaży,
po zapewnieniu lokali osobom
tam mieszkającym. Może warto
zastanowić się nad uratowaniem
tego obiektu? Może po przeprowadzeniu analizy okazałoby się
możliwe jego odrestaurowanie?
Trzeba szukać sponsorów.
Od tego czasu wiele się zmieniło. Topolanka była koczowiskiem
bezdomnych. Drewniane i metalowe elementy rozkradziono.

W razie
nagłego przypływu
gotówki zapytamy
mieszkańców, na jakie
cele chcieliby
przeznaczyć ten zabytek
– mówi rzeczniczka
urzędu dzielnicy.

Krajobraz Białołęki przechodzi
w ostatnich latach tak gigantyczne zmiany, że na niektórych osiedlach budynki starsze niż 30–40
lat będzie można niebawem zliczyć na palcach jednej ręki. Jednym z takich rejonów jest Winnica, gdzie bloki rosną jak grzyby

po deszczu a ludzi przybywa z roku na rok. Podczas zapoznawania
się z okolicą nowi mieszkańcy natrafiają na wyschnięte kanały czy
opuszczone domy, będące pozostałością po dawnych czasach.
Jedna z takich pamiątek stoi
przy Leśnej Polanki 30.

W pamięci okolicznych mieszkańców ruina zachowała się jako
„willa Topolanka”, której nazwa
miała pochodzić od dwóch okazałych drzew. Budynek powstał
prawdopodobnie na początku XX wieku – trudno stwierdzić,
przed czy po I wojnie światowej
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– i był własnością lokalnego przemysłowca, prowadzącego pobliską fabrykę chemiczną.
– Willę po wojnie przejęło państwo, nie dokonując żadnych remontów, toteż jej stan w części
oddaje ducha czasu – pisał w 2006
roku Andrzej Opolski, ówczesny

Sześć lat temu w budynku wybuchł groźny pożar. Dziś dom jest
tak zdewastowany, że trudno
uwierzyć, by kiedykolwiek ponownie służył mieszkańcom. Nie
w sytuacji, w której budżet dzielnicy pochłania budowa szkół
i przedszkoli, a na ratowanie czeka zabytek tej klasy, co świdermajer przy Fletniowej.
– Koszty ewentualnego remontu zgodnego z oczekiwaniami
konserwatora zabytków poznamy
dzięki ekspertyzie – mówi rzeczniczka białołęckiego ratusza Marzena Gawkowska. – W razie nagłego przypływu gotówki zapytamy mieszkańców, na jakie cele
chcieliby przeznaczyć ten zabytek.
Dominik Gadomski
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„Porwani” przez autobus

 Tak się bawi Białołęka: jeden mały błąd kierowcy
i pasażerowie dostają gratis przejażdżkę na 5,5 km.

Rowerowa podstawówka
 Podstawówka przy Leśnej Polanki to najbardziej przyjazne dla młodych
rowerzystów miejsce na Białołęce.
Od początku kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im.
Pawła Edmunda Strzeleckiego
masowo dojeżdżają na lekcje
na rowerach, a do akcji propagującej zdrowy tryb życia przyłączyli
się także pracownicy i rodzice.
Przed budynkiem szkoły każdego
dnia widać coraz więcej jednośla-

dów, zaś na jego korytarzach wiszą
– a jakże – rysunki przedstawiające rowery oraz plakaty opisujące
zalety jazdy na dwóch kółkach.
Uczniowie biorą także udział
w akcji „Rower pomaga”, prowadzonej przez Fundację Ekologiczną
Arka. Do końca czerwca dzieci będą
podliczać przejechane przez siebie
kilometry. Celem jest wspólne poko-

Piątek, około godz. 14:00.
Na przystanek na rogu Wysockiego
i Bazyliańskiej podjeżdża czyściutki
i nowoczesny autobus linii 176,
do którego wsiadają pojedyncze
osoby: kilka emerytek z zakupami
i jeden dziennikarz, wracający
z konferencji prasowej na Bródnie.
Autobus dziarsko rusza w stronę
Żerania, wjeżdża na ślimak trasy S8
i… nagle zwalnia…
– Oj, pan kierowca się pomylił!
– zauważa jedna ze starszych pań.
Po chwili wahania szofer słusznie stwierdza, że cofanie w takim
miejscu to zbytnie ryzyko, uprzejmie przeprasza pasażerów i… gazu! Trasą Toruńską do węzła
z Modlińską, w prawo w Modliń-

ską… chwila zastanowienia, czy
da się zawrócić przy hipermarkecie… gazu! Pasażerowie reagują
śmiechem, a wesoły autobus pędzi Modlińską do świateł przy Żerańskiej, gdzie zawraca. I znowu
gazu, Modlińska, ślimakiem
na S8, gazu, trasą S8, ślimakiem
na Wysockiego, zawrotka… ufff
– udało się wrócić do punktu wyjścia.
– Nie myli się tylko ten, kto nic
nie robi! – podsumowuje pasażerka-seniorka. – Przynajmniej mieliśmy wycieczkę krajoznawczą.
Zgadza się. Darmowa 5,5-kilometrowa przejażdżka nie trafia
się codziennie…

nanie 30 tys. km, a nagrodą za jego
osiągnięcie – rower dla placówki.
Według badań ruchu z 2015 roku tylko 3,7% warszawiaków
w wieku 6–15 lat korzysta na co
dzień z roweru. Aż 22,9% jest wożonych samochodami przez rodziców, zaś 52,8% porusza się zazwyczaj pieszo.
(red)

176 na Modlińskiej przy porcie Żerańskim? Coś tu nie gra
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(dg)

źródło: materiały artystki

 13 maja z repertuarem z płyty „Jazz na ulicach”
na scenie BOK przy Głębockiej 66 wystąpi Maria
Sadowska – wokalistka, kompozytorka i jurorka
telewizyjnego show „The Voice of Poland”.
Maria Sadowska to niepokorna
i bezkompromisowa, podążająca
własną drogą wokalistka, reżyserka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna.
Osobiście bardzo stroni od sensacji i rozgłosu, co nie przeszkadza
jej posiadać na swoim koncie wiele przebojów, które zna cała Polska. Wszechstronność pozwala jej
łączyć tak różne gatunki jak jazz,
funk, muzykę elektroniczną czy
pop. Płyta „Jazz na ulicach”, z repertuarem której Sadowska wystąpi w BOK-u, jest z jednej strony syntezą wieloletnich odważnych muzycznych wariacji i sukcesów na gruncie gatunków, wo-

kół których od lat oscyluje,
a z drugiej dojrzałym powrotem
do najlepszej jazzowej szkoły,
w której – bez wątpienia – była
jedną z najpilniejszych uczennic.
Sadowska podczas swojej muzycznej kariery współpracowała
m.in. z Michałem Urbaniakiem,
Janem Ptaszynem-Wróblewskim,
Bogusławem Mecem oraz Victorem Daviesem. W 2013 roku Maria przyjęła zaproszenie do udziału w największym telewizyjnym
show muzycznym „The Voice of
Poland”, gdzie została jej powierzona rola jednego z czterech trenerów.

 W maju na ekranie „Kina na BOK-u” zagoszczą dwa doskonałe filmy dla dzieci.
W ramach cyklu Poranki filmowe będzie można zobaczyć długo wyczekiwaną
kolejną część przygód Kacpra i Emmy oraz opowieść o panu Żabie.
7 maja dzieci będą mogły obejrzeć film pt. „Kacper i Emma
na Safari”. To ekranizacja kolejnej, czwartej części znanej i lubianej serii przygód norweskich
przedszkolaków Kacpra i Emmy.
Tym razem dzieciaki, w towarzystwie mamy i dziadka Emmy
i swoich pluszowych towarzyszy,
Leo i Panią Królik jadą do Afryki. Mama Emmy pomaga przyjaciółce w klinice weterynaryjnej.
Gdy przyjaciele ruszają na safari,
wpadają na trop uprowadzonego
lwiątka. Chcąc mu pomóc, przywożą je do kliniki. Z każdą chwilą
zwierzątko gorzej się czuje się,
smutnieje i nie chce jeść. Gdy
Emma odkrywa, że młode lwiątko
tęskni za swoją mamą, całą drużyną ruszają na jej poszukiwania.
Czy im się uda?
Dwa tygodnie później, 21 maja,
na ekranie pojawi się „Pan Żaba”.
Główna bohaterka filmu,
uczennica Sita, bardzo starannie

źródło: materiały dystrybutora

Maria Sadowska
na scenie przy Głębockiej

Kino dla dzieci

przygotowuje się do swojej szkolnej prezentacji o żabach. Jednak
nauczyciel biologii Pan Frans nie
chce jej wysłuchać do końca.
Dziewczynka nie może ukryć zdumienia i zaczyna go śledzić.
Wkrótce odkrywa wielką tajemnicę nauczyciela. Pan Frans… czasami zamienia się w żabę! Dziewczynka stwierdza, że świat nie zawsze jest bezpieczny dla zwierząt,

dlatego wraz z przyjaciółmi będą
chronić Pana Fransa – tytułową
żabę.

Kino poranki w Kinie na
BOK-u:
„Kacper i Emma na Safari”
5 maja godz. 11.00
„Pan Żaba” – 21 maja godz. 11.00
Bilety w cenie 10 zł.
(mś)

(mś)

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
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.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół

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

godziny, ale zależy to od stanu cho-
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Wróciło czternaście
fotoradarów
 Po ponad piętnastu miesiącach przerwy włączone
zostały urządzenia rejestrujące prędkość. Liczba
czynnych fotoradarów wzrosła niemal pięciokrotnie.
Po zmianach w prawie, które
weszły w życie w styczniu 2016 roku, zdecydowana większość warszawskich fotoradarów została wyłączona. Straż miejska straciła
prawo do korzystania z nich
i po długich negocjacjach przekazała urządzenia Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. W zeszły piątek włączono
fotoradary na drodze serwisowej
trasy S8, Modlińskiej, Górczewskiej, moście Gdańskim, Trakcie
Brzeskim, Spacerowej, Puławskiej
i al. KEN oraz przy skrzyżowaniach Radzymińskiej z Bystrą, Sobieskiego z Witosa, al. Niepodle-

Tramwaje pędzą, piesi czekają
 Ile można czekać na zielone światło, przepuszczając jadące jeden za drugim
tramwaje? Na Tarchominie pojawił się zaskakujący problem.
Gdy w lutym otwarto przedłużenie linii na Nowodwory, na Tarchominie lawinowo przybyło
tramwajów. Na odcinku od Mehoffera do Marymonckiej składy
kursują w godzinach szczytu co
dwie minuty. W pewnych godzinach daje to wrażenie żółtej karawany, sunącej po torach wzdłuż
Światowida. Priorytet dla tramwajów i wydzielone fazy do lewoskrętów dla autobusów i samochodów skutkują tym, że piesi
muszą bardzo długo czekać
na zielone światło.
– Osobiście doświadczyłem takiej sytuacji na przejściu obok
szkoły przy Erazma z Zakroczymia, gdy musiałem czekać
na światło zielone ponad 15 minut – mówi radny Piotr Oracz.
– Okoliczni mieszkańcy i dzieci
idące do szkoły doświadczają takiej sytuacji regularnie. To nie tyl-
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ko niewygodne, ale i niebezpieczne. Może się zdarzyć, że zniecierpliwieni czekaniem piesi wejdą
na jezdnię lub torowisko na czerwonym.
Radny Oracz proponuje, by dla
bezpieczeństwa pieszych wyłączyć
priorytet dla tramwajów jadących
w kierunku Nowodworów. Jego
zdaniem kluczowy jest szybki
przejazd do stacji metra, zwłaszcza w porannym szczycie.

„To mogłoby wywołać
protesty”
– Problemy z przejściem
przy Erazma z Zakroczymia wynikały z usterki technicznej, która
została już usunięta – mówi Ewa
Rogala, rzeczniczka Tramwajów
Warszawskich. – Propozycja wyłączenia priorytetu nie znajduje
uzasadnienia, ponieważ jest
sprzeczna z polityką transportową

miasta i mogłaby wywołać liczne
protesty pasażerów. Proszę zwrócić też uwagę, że linia tramwajowa 2 zastąpiła m.in. E-8. Pasażerowie dojeżdżający z Tarchomina
przyzwyczaili się do krótkiego

Priorytety
dla tramwajów są
stopniowo wprowadzane
w całej Warszawie, bo
taka jest polityka
transportowa miasta. Coś
za coś.
czasu podróży i tramwaje muszą
im to zapewnić.
Rzeczniczka przypomina, że
priorytety dla tramwajów są stopniowo wprowadzane w całej Warszawie, bo taka jest polityka
transportowa miasta. Coś za coś.
(dg)
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głości z Batorego, Ostrobramskiej
z Fieldorfa, Grójeckiej z Dickensa
oraz al. Krakowskiej z 17 Stycznia.
Cały czas włączone pozostają
fotoradary,
które
należały
do GITD od początku: w al. Stanów Zjednoczonych, na Pileckiego i Rosochatej. W sumie od piątku prędkość kontroluje siedemnaście urządzeń.
Na razie nieznana jest data ponownego uruchomienia fotoradarów na skrzyżowaniu Powstańców
Śląskich z Człuchowską, na Wisłostradzie
przy
Karowej
i na Przyczółkowej.
(red)

Zastawiony chodnik, zniszczony trawnik

Na mszę koniecznie samochodem?
 W kościele msza, przed kościołem samochodowa anarchia. Strumykowa jest regularnie dewastowana przez
parkowane gdzie popadnie auta.

Upamiętniająca wjazd Jezusa
do Jerozolimy Niedziela Palmowa
to jedno z najważniejszych świąt
Kościoła katolickiego, obchodzone w Polsce od czasów średniowiecznych. W ostatnią niedzielę
również kościoły na Białołęce za-

pełniły się wiernymi, którzy przyszli z palemkami. Przyszli albo
przyjechali, o czym można było
przekonać się około 18:00 np.
na Strumykowej.
Na odcinku przed kościołem
św. Franciszka samochody były

zaparkowane wszędzie: na niewielkim przykościelnym parkingu, na jezdni, na trawnikach
i na całej szerokości chodnika.
Nie zabrakło także tarasującego
przejście dostawczaka, z którego
sprzedawane były palemki. Kie-
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rowcy za nic mieli odgradzające
chodnik donice – wjeżdżali za nie
i tam zostawiali samochody. Zapytaliśmy w parafialnej kancelarii, czy da się jakoś rozwiązać problem aut pozostawianych przez
wiernych niezgodnie z przepisami. Może np. proboszcz zaapelowałby do uczestników mszy, by
zwłaszcza podczas pięknej pogody przychodzili do kościoła
na piechotę.
– To nie są samochody osób
przyjeżdżających na msze – usłyszeliśmy w odpowiedzi. – To auta
okolicznych mieszkańców, z którymi mamy problem codziennie.
Czasem są trudności z wyjechaniem z terenu kościoła, bo samochody zasłaniają widok na jezdnię.
Czy rzeczywiście? Wybraliśmy
się na Strumykową w poniedziałek przed wieczorną mszą i naliczyliśmy na przykościelnym parkingu sześć aut i jeden rower.
Na chodniku zaparkowane były…

dwa samochody. Jak zapewnili
przechodnie, problem z zastawianiem chodnika jest widoczny nie
codziennie, ale w niedziele i święta. Sytuacja o tyle dziwna, że pa-

To nie są
samochody osób
przyjeżdżających
na msze – usłyszeliśmy
w kościele – To auta
okolicznych
mieszkańców, z którymi
mamy problem
codziennie. Czasem są
trudności z wyjechaniem
z terenu kościoła, bo
samochody zasłaniają
widok na jezdnię.
rafia św. Franciszka obejmuje tylko część Nowodworów. Co stoi
na przeszkodzie, by udział we
mszy połączyć ze spacerem?
(dg)
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„To się nie przyjmie”

Most Toruński, który stał się Grota
 Nazwa tego mostu była w latach 80. sprawą znacznie poważniejszą, niż niedawny spór o „most Północny”.
źródło: Wikimedia Commons / Hiuppo

Podczas gdy używanie skróconej
nazwy „most Curie” wciąż wzbudza
wśród mieszkańców Białołęki zdziwienie, zwrot „most Grota” przyjął
się doskonale. 35 lat temu sprawa
wcale nie była tak oczywista. Gdyby
istniał już wówczas Internet w dzisiejszym rozumieniu, nazwa z pewnością spotkałaby się z „hejtem” jako zbyt długa, zagmatwana, łatwa
do przekręcenia i wyśmiana. „Most
imienia generała Stefana 'Grota'
Roweckiego? To się nie przyjmie”.

Generał uczcił generała
Budowa mostu pomiędzy Żeraniem a Marymontem nabrała realnych kształtów w latach 70. Warszawa zaczęła wyraźnie „rozlewać się”
na północ i brak możliwości przekroczenia Wisły na północ od mostu Gdańskiego stawał się coraz
większym problemem. Jednym
z rozwiązań była budowa planowanego już przed II wojną światową
mostu Krasińskiego między Żoliborzem a Bródnem. Komunistyczne

władze co prawda często sięgały
po przedwojenne pomysły, ale tym
razem uznano koncepcję za przestarzałą.
Zamiast mostu Krasińskiego rozpoczęto w 1977 roku prace nad mostem Toruńskim, który pożyczył nazwę od znajdującej się na prawym
brzegu Wisły ulicy. Przeprawę według projektu Witolda Witkowskiego (1924–2015) budowały Przedsię-

biorstwo Robót Kolejowych nr 15
i Mostostal. Podczas gdy konstrukcja rosła, w Polsce rozgrywały się
niezwykłe wydarzenia. Powstanie
„Solidarności”, fala strajków, odsunięcie od władzy Edwarda Gierka,
krótkotrwałe rządy Stanisława Kani
i wreszcie przejęcie władzy przez
gen. Wojciecha Jaruzelskiego
– wszystko rozegrało się w ciągu zaledwie roku.

W 1981 roku nastroje patriotyczne były już tak silne, że władze zgodziły się nazwać prawie gotowy
most imieniem dowódcy Armii
Krajowej. 28 listopada przeprawa
została nawet poświęcona przez biskupa, co było niejako sygnałem
do antykomunistycznej manifestacji
z udziałem weteranów. Smaczku
całej sytuacji dodawał fakt, że główny projektant mostu służył podczas

wojny w… Kedywie, oddziale dywersyjnym AK. Dwa tygodnie
po otwarciu „Grota” gen. Jaruzelski ogłosił stan wojenny.

Szybki jak Czech
Aż przez 31 lat most Grota był
najdalej wysuniętą na północ
przeprawą Warszawy. Gdy otwarto most Skłodowskiej-Curie, pojawiła się możliwość wyremontowania starej konstrukcji bez paraliżowania
miasta.
W
latach 2013–2015 „Grot” został poszerzony do dziesięciu pasów ruchu i zyskał drogę rowerową.
Czeska firma Metrostav przeprowadziła prace wzorowo, oddając
plac budowy przed wyznaczonym
terminem i zbierając dobre recenzje za profesjonalizm.
Dziś „Grot” jest częścią obwodnicy Warszawy i najbardziej zatłoczonym mostem w mieście. Każdego dnia przejeżdża nim ponad 180
tys. samochodów.
Dominik Gadomski

Mind the SPORT

Unijny projekt Erasmus + w SP 314 im. Przyjaciół Ziemi
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi już po raz trzeci realizuje międzynarodowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Mind
the SPORT, ściśle związany z ruchem oraz metodami terapeutycznymi, potrwa w sumie dwa lata – od października 2016 do września 2018 roku.

Szkoła polska jest koordynatorem tego innowacyjnego projektu, szkoły partnerskie znajdują się
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w Portugalii i Turcji. Projekt niewątpliwie wpływa na rozwój kompetencji nauczycieli oraz wzboga-

ca ich codzienną pracę, ale korzystają z niego głównie uczniowie.
Codziennością stały się lekcje
z elementami metody terapeutycznej Move to Learn, ruchu
rozwijającego Weroniki Sherborne, przerwami śródlekcyjnymi
z GoNoodle czy przerwami
na świeżym powietrzu. Dzieci korzystają ze wspaniałych możliwości, jakie daje regularne stosowanie elementów terapii ruchowych.
Regularnie wykorzystujemy też
świeżo zakupiony X-BOX, ćwiczymy z Wirtualnym Trenerem,
tworzymy filmy instruktażowe,

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

które zamieszczamy na stronie
projektu www.sp314warszawa.wixsite.com/mindthesport.
Już wkrótce rozpoczniemy wiosenną przygodę z rajdami rowerowymi, zielonymi szkołami a wraz
z nimi twórcze aktywności związane z krokomierzami, Nordic
Walking, Endomondo, MyFitnessPal i Scribble Maps. Obserwujcie
nas
na
stronie
szkoły
www.sp314.edupage.org.
Nasze starania o lepszą kondycję psychofizyczną uczniów wspierają sami najlepsi! Zimą gościliśmy Anitę Włodarczyk, wielo-

krotną medalistkę w rzucie młotem, wkrótce zaszczyci nas lekkoatleta, medalista w pchnięciu kulą, Tomasz Majewski.
Mind the SPORT to projekt
niezwykły, któremu przyświeca
myśl, że regularne stosowanie elementów metod terapeutycznych
i codzienna dawka mądrego ruchu
to klucz do dobrego rozwoju psychofizycznego naszych uczniów,
zwłaszcza tych, którzy zmagają się
z trudnościami w nauce. To
przede wszystkim w trosce o nich
realizujemy ten projekt.
Małgorzata Kostian

Wciąż niebezpiecznie na Klasyków
 Jedna z głównych ulic Białołęki zmienia się wieczorami w miejsce, gdzie diabeł mówi „Dobranoc!”. Czy będzie lepiej?
źródło: ZDM

Po
zbudowaniu
wiaduktu
nad torami ruch na Klasyków stał
się tak duży, że z powodzeniem
można uznać tę ulicę za jedną
z najważniejszych na Białołęce.
Niestety jest ona jednym z wielu
w dzielnicy przykładów infrastruktury, która nie nadążyła za rozwojem. Wyjątkowo wąskie i zdewastowane chodniki, połatany asfalt
i archaiczne oświetlenie – to pamiątki po czasach, gdy były tu tylko fabryki i zabytkowy kościółek.

różniczej. Zdecydowało o tym ponad 700 mieszkańców, którzy poparli pomysł radnego Filipa Pel-

W tym roku
skrzyżowanie Klasyków
z Krokwi zostanie
przebudowane, tak by
samochody jadące zza
torów kolejowych miały
wydzielony pas do skrętu
w lewo, w stronę bloków
i szkoły na Podróżniczej.

Najpierw przebudowa
Szczególnie źle jest wieczorami,
gdy piesi chcący przejść przez
jezdnię przy kościele lub
przy Krokwi są mało widoczni.
Samochody jeżdżą zbyt szybko,
a podczas mszy dodatkowo zastawiają chodnik przed świątynią,
ograniczając widoczność na przejściach.
– Cała ulica wymaga gruntownej
przebudowy – przyznaje Mikołaj
Pieńkos, rzecznik Zarządu Dróg
Miejskich. – W tej chwili nie ma
miejsca na azyle na przejściach.

Nie ma też jak doświetlić przejść,
bo nie mamy tam własnych słupów
oświetleniowych. Latarnie wiszą
na słupach energetycznych.

Więcej światła?
W październiku drogowcy zamontują przy skrzyżowaniu Modlińskiej i Drogowej tzw. aktywne
przejście, wyposażone w mrugające pomarańczowe światła, włączane automatycznie po wykryciu
nadchodzącego człowieka. Gdy
poprosiliśmy czytelników o wska-

zanie kolejnych miejsc, najczęściej podawali lokalizaję „Klasyków róg Krokwi”.
– Aktywne przejścia zastosujemy w pierwszej kolejności na szerokich, dwujezdniowych arteriach
– odpowiada Pieńkos. – Dlatego
pierwszą ulicą na Białołęce,
na której będzie to rozwiązanie,
jest Modlińska.
O lepszą widoczność na Klasyków stara się teraz Artur Wielgołaski, który złożył do budżetu partycypacyjnego montaż tzw. kocich

oczek. Wytypował on jednak tylko przejścia sąsiadujące z kościołem: przy Fletniowej i Papieskiej.
Jeśli projekt został złożony zgodnie z regulaminem, będzie można
na niego zagłosować w czerwcu.

Na razie tylko drobna zmiana
W tym roku skrzyżowanie Klasyków z Krokwi zostanie przebudowane, tak by samochody jadące
zza torów kolejowych miały wydzielony pas do skrętu w lewo,
w stronę bloków i szkoły na Pod-

ca. ZDM ma zarezerwowane
na przebudowę 41 tys. zł.
Trudno stwierdzić, ile dokładnie pieniędzy potrzeba na modernizację całej Klasyków od Modlińskiej do wiaduktu nad torami.
Przebudowa Głębockiej i Berensona na odcinku 2,32 km ma
kosztować 37 mln zł. Gdyby kierować się tym porównaniem, można oszacować koszt przebudowy
Klasyków na 20–25 mln zł. Na razie nie jest ona planowana.
(dg)

Sportowa energia i gwiazdy polskiej muzyki na ORLEN Warsaw Games

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie tej wiosny czyli ORLEN Warsaw Games, rodzinny piknik otwarty dla wszystkich
mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Podczas całodniowego pikniku, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku
Agrykola, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Mezo, Sarsa, Natalia Nykiel i Varius Manx & Kasia Stankiewicz.
ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie
sportowe, w którym uczestniczyć
będzie mógł każdy, bez względu
na wiek i poziom swojej aktywności
sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi
dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje
predyspozycje do ich uprawiania.
To wszystko pod czujnym okiem
mistrzów olimpijskich, członków
Grupy Sportowej ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji będzie
Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem
Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie
wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku
Ujazdowskiego.

Sportowe atrakcje dla każdego
Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”. Po zakoń-

czonych zawodach, od godz. 14:30,
każdy chętny pod okiem instruktorów będzie mógł spróbować swoich
sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Z kolei słynny zjazd na ulicy
Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących
z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas ORLEN Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie
można wziąć lekcję nauki jazdy
na desce.
Również fani gier zespołowych
znajdą coś dla siebie. Piłka nożna
zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów
i pokazów ewolucji piłkarskich.
Streetball – uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem
wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3
punkty. Natomiast na boisku
do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.
Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego
przez PKN ORLEN będzie strefa
sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training.
Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować
swych sił w sportach skandynaw-

skich jak na przykład boule, czy
fińskie kręgle.

Gwiazdy na scenie
Oprócz sportowych wyzwań
i spotkań z mistrzami olimpijskimi
wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy:
na imprezie nie mogło choćby zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co
dzień szybkiego biegacza amatora
z rekordem życiowym w maratonie
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

na poziomie 2 godzin i 48 minut.
Podczas ORLEN Warsaw Games
na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo
doskonale łączy pop z hip-hopem.
Kolejną gwiazdą będzie Sarsa,
znana z telewizyjnych talent shows
wszechstronna gwiazda młodego
pokolenia oraz Natalia Nykiel,
obecnie najgorętsze nazwisko
na polskiej scenie muzycznej.
Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx &
Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą
uczestników pikniku na wspólną
muzyczną podróż po piosenkach,

które przez wiele lat okupowały
pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla
Kasia, nie wyobraża sobie życia bez
sportu: – Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko
ciało, ale także mózg, a ćwiczenia
ze stepem są jednymi z moich ulubionych.
ORLEN Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia
na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji
na www.orlenmarathon.pl.
(red)
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Pięć źródełek wody pitnej na Tarchominie
 Poidełka

w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

Czy na ulicach, w parkach
i skwerach Białołęki pojawią się
niebawem poidła – krany z wodą
pitną podłączone do miejskiej sieci wodociągowej? Póki co zostaną
zainstalowane w tym roku
w Śródmieściu, m.in. na placu
Zbawiciela i w okolicy Starego
Miasta. Jak będą wyglądać?
Na razie nie wiadomo, ratusz
ogłosił w połowie stycznia konkurs na ich koncepcję. Wicepre-

zydent Michał Olszewski mówi,
że urzędnicy chcą znaleźć jak najlepszą formę poidełka:
– Taką, aby mogła się stać standardem tego typu urządzeń
w Warszawie. Istotne jest również
znalezienie rozwiązań technicznych, które zapewnią ich łatwy
montaż i późniejsze bezproblemowe użytkowanie.
– Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach Euro-

py, często spotyka się je zwłaszcza
na południu. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej
architektury ulicznej, stają się
wręcz symbolami miasta – argumentuje Maciej Czapliński. To on
złożył w ramach ubiegłorocznego
budżetu partycypacyjnego projekt
pod hasłem „Pij Warszawo”, który właśnie jest realizowany. We-

dług jego pomysłu każde poidełko powinno mieć trzy krany: dla
dorosłych, dzieci i – tuż przy ziemi – dla zwierząt, a niewykorzystana woda będzie odprowadzana
do kanalizacji burzowej.

Sieć w całej Warszawie

źródło: ZOM

W tym roku Czapliński zgłosił
do budżetu rozwinięcie projektu
zgłoszonego w poprzedniej edycji
w Śródmieściu. Chciałby, aby sieć
poidełek pojawiła się w całej Warszawie, także na Białołęce. Poidełka znaleźć by się miały na te-

Wstępna
propozycja zakłada
montaż poidełek w pięciu
lokalizacjach naszej
dzielnicy – w ruchliwych
punktach, zwłaszcza
odwiedzanych przez
spacerowiczów, osoby
aktywnie uprawiające
sport i bawiące się dzieci.
renach publicznych: przede
wszystkim na skwerach, w parkach, przy skrzyżowaniach ulic
z dużym ruchem pieszym i rowerowym. Będą funkcjonowały
przez 7–9 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresu mrozów. Będą
dostępne przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
– Upowszechnienie dostępu
do darmowej wody pitnej przyda
się nie tylko w upały, ulży też kieszeniom mieszkańców. Poza tym

Poidełko w parku Praskim

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
reklama w „Echu” tel. 502-280-720

uzupełni ofertę terenów zielonych
– zwłaszcza dla uprawiających
sporty. Będzie korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ prowadzi do zmniejszenia sprzedaży
butelek plastikowych z wodą i napojami – argumentuje Czapliński.

Pięć źródełek
Wstępna propozycja zakłada
montaż poidełek w pięciu lokalizacjach naszej dzielnicy – w ruchliwych punktach, zwłaszcza odwiedzanych przez spacerowiczów,
osoby aktywnie uprawiające sport
i bawiące się dzieci. Stanęłyby
w parku Picassa przy Białołęckim
Ośrodku Kultury, na skrzyżowaniach Myśliborskiej i Porajów
oraz Ćmielowskiej i Światowida,
przy urzędzie dzielnicy, a także
przy stacji Veturilo na rogu Światowida i Hanki Ordonówny.
Proponowane lokalizacje pozostają jednak według projektu
do ustalenia i konsultacji, również
pod względem możliwości technicznych.
Pomysł wydaje się naprawdę
pozytywny, a przy tym pożyteczny.
Przykłady innych miast pokazują,
że takie wodopoje w parkach,
na skwerach, przy ścieżkach dla
biegaczy i rowerzystów rzeczywiście spełniają swoją funkcję. Kosztuje to niewiele, bo montaż poidełek został wstępnie wyceniony
na niespełna 80 tys. zł. Czy projekt ma szansę na realizację? Zależy to od wyników głosowania.
(wk)

Listonosze powinni pracować popołudniami?
 Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?
Pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy
odebrać na poczcie, czyli awizo,
to rozwiązanie funkcjonujące
od dawien dawna. Ma chyba równie dużo plusów co minusów.
Ostatnio coraz częściej słychać
głosy o minusach. Skargi na notorycznie zostawiane awizo w sytuacji, gdy odbiorca był w domu, nie
omijają żadnej dzielnicy, żadnego
osiedla. Co może być powodem?
Czy w grę wchodzi przekonanie,
że odbiorcy „i tak nie uda się zastać, bo jest w pracy”?

a także w placówce pocztowej
bądź w jednym z całodobowych
automatów pocztowych dostępnych w wybranych placówkach.
Brak entuzjazmu dla pomysłu
wykazał także Jacek Tuszyński,
szef warszawskich struktur Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Listonoszy Poczty
Polskiej. Zaznaczył przy tym, że
jest to tylko jego prywatna opinia
a nie oficjalne stanowisko. – Prze-

W godzinach
8–16 listonosze
najczęściej nikogo
w domach nie zastają.
Do skrzynek trafiają
awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę.
A tam wiadomo: kolejki.

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy
Tak czy inaczej dobrze byłoby
znaleźć jakieś antidotum na problem, który dotyka wielu
z nas. I tu pewien pomysł „podrzuca” nasz Czytelnik. Zaproponował, a właściwie zapytał: czy listonosze mogliby pracować popołudniami? W swym liście zwraca
uwagę, że w godzinach 8–16 doręczyciele najczęściej nikogo w domach nie zastają. Do skrzynek
trafiają awiza, a adresaci muszą
fatygować się na pocztę. A tam
wiadomo: kolejki. Dodatkowa
liczba okienek generuje wyższe
koszty dla Poczty Polskiej.
„Wszyscy niezadowoleni i drogo” – podsumowuje Czytelnik,
sugerując, by listonosze pracowali
po południu – na przykład od godziny 12 do 20. Jego zdaniem
przesyłki polecone miałyby większą szansę trafić na czas do adre-

sata – zarówno firm, jak i osób
prywatnych.

Poczta niechętna do zmian
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Poczty Polskiej, pytając czy firma byłaby gotowa rozważyć pomysł naszego Czytelnika.
Jeden z przedstawicieli tej instytucji przyznał, że teoretycznie byłoby to możliwe, chociaż rzecz
musiałaby być skonfrontowana
z szeregiem kwestii prawnych czy
regulaminowych. Jego zdaniem
jednak, nawet gdyby takie rozwiązanie zostało faktycznie przyjęte,

to wówczas z kolei odezwaliby się
zwolennicy obecnego stanu rzeczy. Padłyby wówczas pytania,
dlaczego przesyłki nie są, tak jak
dawniej, dostarczane rano czy we
wczesnych godzinach popołudniowych.
Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski podkreśla, że
jego firma w ostatnim czasie
wprowadziła liczne udogodnienia,
które powinny zminimalizować
problemy z odbiorem paczek
i ważnych przesyłek.
– W przypadku rynku paczkowego jedną z opcji jest doręcze-

reklama w „Echu” tel. 502-280-720

nie przez kuriera, odbiór w maszynie samoobsługowej, ale także
skorzystanie z sieci około 7 tys.
punktów odbioru. Tutaj klienci
korzystając z atrakcyjnej ceny
za przesłanie paczki, odbierają ją
w najbliższej dla siebie lokalizacji
(placówka pocztowa, stacja PKN
Orlen czy kiosk Ruchu) – informuje rzecznik. W przypadku odbioru korespondencji także jest
kilka rozwiązań – doręczenie
przez listonosza do mieszkania,
odbiór przesyłek ze skrzynki oddawczej (także poleconych, jeśli
zażyczymy sobie takiej usługi)

sunięcie godzin pracy to operacja,
na którą musiałoby się składać
wiele czynników. Pierwszym krokiem i tak byłoby rozpatrzenie
rozwiązania pod kątem zgodności
z prawem (w tym prawem pracowniczym) i możliwościami
przeorganizowania całej firmy
– powiedział. Także on zwrócił
uwagę, że ewentualne zmiany
w godzinach dostarczania przesyłek wielu mogłyby się nie spodobać. – Spora grupa ludzi już się
przyzwyczaiła do tego, że jesteśmy rano albo we wczesnych godzinach popołudniowych. To też
nasi klienci – dodaje.
(AS)
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OGŁOSZENIA DROBNE
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Działka 2000 m2 z możliwością budowy domów
jednorodzinnych. Kształt – kwadrat. W tym
1000 m2 zalesiona. Dojazd do nieruchomości
z dwóch stron, od ul. Spokojnej i ul. Wąskiej.
Główny dojazd zapewnia droga na zasadzie
służebności. Posesja ogrodzona – siatka. Media:
prąd – siła, studnia wiercona. Wodociąg
w drodze. Księga wieczysta na działkę
i służebność dojazdu. Zapraszam do obejrzenia.
Lokalizacja: Wysychy gm. Zabrodzie, kierunek
Warszawa – Wyszków. 44 km od Warszawy.
508-385-718

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·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.

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

535-920-035

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

501-868-930, 502-218- 778, www.remonty4u.pl

·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.

·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd
500-798-266

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wynajmę pawilon nr 41, bazarek ul. Porajów 1,
Tarchomin 502-033-751

TWORZENIE STRON www 298 zł! www.prodo.pl
tel.888-537-633

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
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

DOM I OGRÓD
·Oferujemy drewno elewacyjne, podłogowe,
tarasowe oraz panele ogrodzeniowe z litego
drewna najwyższej klasy A/B. Adres: 05-126
Stanisławów Pierwszy, ul. Przys zł ość 111. Tel.
509-060-774, www.sklep.abm-z.pl
KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
Ekspertyza 0 zł 504-617-837

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl
KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272

USŁUGI MOTORYZACYJNE
Holowanie 513-606-666

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.
501-286-776

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o wa 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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ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Firma zatrudni dyspozycyjne osoby do pracy na
terenie obiektu handlowego. Praca na Targówku.
Tel. 883-347-437
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Panie do sprzątania po budowie. Stawka 10 zł/h
netto. Tel. 608-499-315
·Panowie do prac porządkowych 10 zł/h netto.
Tel. 608-499- 261
·PILNIE!!!Panowie – prace ogólnobudowlane.
Stawka 12 zł/h. Tel. 881-043-058
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677

Zatrudnię kucharkę i panią do pomocy
w kuchni w przedszkolu na Białołęce
Dworskiej 507-084-652
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003
WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 666-900-333
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
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

