
Bazar, dwa markety i liczne
mniejsze sklepy, a od niedawna ta-
kże linia tramwajowa i kawiarnia
z ogródkiem – skrzyżowanie Świa-
towida z Ćmielowską już ostatecz-
nie 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 zago-
spodarowany teren po drugiej
stronie Światowida?”.

Chodzi o podłużny, zadrzewio-
ny obszar między Światowida,
Ćmielowską, Myśliborską i Bote-
wa. Zgodnie z obowiązującym
planem zagospodarowania więk-
szość tego terenu jest przeznaczo-
na 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 Zakro-
czymia i oraz drugi chodnik i dro-
ga rowerowa wzdłuż Ćmielow-
skiej.

– Ćmielowska ma potencjał, by
stać się aleją łączącą tereny zielo-
ne od Myśliborskiej do wału wi-

ślanego – uważa radny Piotr
Oracz. – To zielona oś Tarchomi-
na. Uważam, że oba tereny po-
winny zostać uporządkowane.
Na początek należy wytyczyć
układ alejek, zaplanować ławki,
latarnie, kosze na śmieci i np. al-
tanki. Teren przy Świderskiej to
także idealne miejsce na duże im-
prezy plenerowe, a obszar
przy Myśliborskiej – na cichą re-
kreację np. dla seniorów. Nie po-
winniśmy jednak przeładowywać
tego terenu infrastrukturą.

Od czego zacząć?
Propozycję zagospodarowania

części terenu, przylegającą do Bo-
tewa, zgosił burmistrz Jan Mac-
kiewicz. Proponuje on urządzenie
na powierzchni 0,4 ha skweru ze
żwirowymi alejkami, latarniami
solarnymi i ławkami oraz urzą-
dzoną zielenią. Wszystko koszto-
wałoby 201 tys. zł. Jeśli projekt
przejdzie weryfikację, będzie mo-
żna zagłosować na niego w czerw-
cu, w ramach budżetu partycypa-
cyjnego.

– Budżet partycypacyjny rze-
czywiście może pomóc w urządze-
niu terenów zielonych na Tarcho-
minie – mówi radny Oracz. – Po-
mysłowość mieszkańców jest nie-
ograniczona, więc mogą powsta-

wać w ten sposób bardzo ciekawe
rozwiązania. Na początku jednak
potrzeba całościowej, ogólnej wi-
zji, która powinna być zainicjowa-
na przez samorząd. Pieniądze
przeznaczone na budżet partycy-
pacyjny mogą nie wystarczyć
do całościowego zagospodarowa-
niu 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 czę-
ściowe urządzenie. W ubiegłym
miesiącu radny Piotr Basiński za-
proponował budowę w tym miej-
scu wodnego placu zabaw. Decy-
zja o tym, co powstanie do ro-
ku 2020, zapadnie po konsulta-
cjach społecznych.

(dg)

Oto centrum Tarchomina

Czas na nowy park
� Na obu końcach centrum osiedla znajdują się niezagospodarowane tereny zielone.
Warto rozpocząć wreszcie dyskusję na ich temat.
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O tej hi sto rii z Dą brów ki Wi -
śla nej pi sa li śmy dwa ty go dnie te -
mu. Wła ści ciel wa rzyw nia ka
na ro gu ulic Mi ko ła ja Trą by i Alu -
zyj nej w ob li czu sprze da żo we go
bez ru chu za mie rzał za mknąć biz -
nes. Mia ło to na stą pić na po cząt -
ku kwiet nia. Py ta ny o po wo dy
umiar ko wa ne go ru chu w swo im
skle pi ku Mi ko łaj Tar czyń ski po -

da wał kil ka przy czyn. Za naj wa -
żniej szą uznał kon ku ren cję dys -
kon tów, w któ rych za opa tru ją się
miesz kań cy osie dla. To by ła jed na
gru pa, któ ra go omi ja ła. Ko lej ni
to ci, któ rzy po pro stu nie wie -
dzie li, że ta ki skle pik funk cjo nu je.
Cho ciaż wy da wa ło by się to dziw -
ne – bud ka jest do brze wi docz na
i są sia du je z pę tlą au to bu so wą.

Ko lej ni nie obec ni to – jak są dzi
– ci, któ rzy nie wie dzie li, że zmie -
nił się wła ści ciel, a pod za rzą dem
po przed nie go po dob no miej sce
nie cie szy ło się do brą re no mą. Ile
by nie by ło przy czyn – ich su ma
wy da wa ła się skła dać na nie mal
nie uchron ny fi nał w po sta ci zwi -
nię cia dzia łal no ści. Wte dy na sce -
nę wkro czy li in ter nau ci z lo kal -
nych fa ce bo oko wych grup. Pod -
kre śla jąc, że po ziom ob słu gi
i ofer ta wa rzyw nia ka trzy ma ją po -
ziom, za chę ca li do ro bie nia tam
za ku pów i wspie ra nia drob ne go
przed się bior cy prze gry wa ją ce go
wal kę z wiel ki mi sie cia mi.

„Lu bię to” nie wy star czy
Czy in ter ne to wy zryw po cią gnął

za so bą re al ne dzia ła nia? Od klik -
nię cia „lu bię to” do wy jaz du
na nie mal ko niec dziel ni cy dro ga
jest dłu ga. Oka zu je się jed nak, że
im bar dziej ak cja się roz krę ca ła,
tym szyb ciej ro sła licz ba klien tów
osie dlo we go wa rzyw nia ka.

– Pró bo wa łem ob li czyć, ilu
klien tów mi przy by ło. No i jest

wy raź na ró żni ca. W ka żdym ra zie
dla mnie od czu wal na – cie szy się
pan Mi ko łaj. Sza cu je, że ku pu je
u nie go śred nio 7–10 osób dzien -
nie wię cej niż w cza sie, gdy my ślał
o za koń cze niu dzia łal no ści.

– Chcia łem po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy mnie wspar li.
Czy pi sząc o mo im skle pie w In -
ter ne cie, czy ro biąc za ku py. To

by ła wa żna po moc w trud nym
mo men cie – mó wi. Jed nak w tym
biz ne sie suk ces nie jest da ny raz
na za wsze. Kon ku ren cja nie śpi,
a skle py wiel ko po wierzch nio we
na gle nie znik ną. Czy lo kal ny
skle pik zdo ła się wy ró żnić i wy gra
na tym trud nym ryn ku? O tym
zde cy du ją sa mi klien ci.

(AS)

Warzywniak daje radę. Internauci pomogli
� – 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.

– Me dy cy na es te tycz na, po dob -
nie jak mo da czy wy ści gi For mu -
ły 1, ma swój ka len darz. Kie ru jąc
się tym ka len da rzem, zy sku je my
pew ność, że efek ty za bie gów,
na któ re się zde cy du je my, bę dą
na praw dę olśnie wa ją ce i trwa łe
– mó wi dr Ka czyń ski.

Co na wio snę po le ca spe cja li -
sta? – Wio sna to ostat ni mo ment,
by zde cy do wać się na za bie gi la -
se rem frak cyj nym CO2. Do la ta
już nie da le ko, a słoń ce nie świe ci
jesz cze na ty le moc no, by za szko -
dzić skó rze chro nio nej po za bie gu
sil nym fil trem – mó wi dr Krzysz -
tof Ka czyń ski.

La ser to jed na z naj bar dziej
wszech stron nych, a za ra zem sku -
tecz nych tech nik sto so wa nych
w me dy cy nie es te tycz nej. Po pra -
wia wy gląd skó ry i jej na pię cie.
Wy gła dza zmarszcz ki, li kwi du je
prze bar wie nia, a ta kże szpe cą ce
skó rę bli zny czy roz stę py. Efek ty
le cze nia la se rem są naj le piej wi -
docz ne po 3–4 ty go dniach.

– Oso by, któ re nie po tra fią so -
bie od mó wić ką pie li sło necz nych
la tem, oprócz wła ści wej ochro ny
(fil try), po win ny przy go to wać
swo ją skó rę do opa la nia po przez
jej mak sy mal ne na wi lże nie (np.
za bie ga mi Sty la ge Hy dro Max lub

Re sty la ne Skin bo osters) lub zde -
cy do wa ne wzmoc nie nie jej na pię -
cia (za bie gi Re ge ne ris) – mó wi dr
Ka czyń ski.

Ka czyń scy Cli nic to przede
wszyst kim do świad cze ni le ka rze
me dy cy ny es te tycz nej, któ rzy po -
mo gą upo rać się nam nie tyl ko ze
zmarszcz ka mi i utra tą jędr no ści
skó ry. Spe cja li zu ją się rów nież
w le cze niu wy pa da nia wło sów,
prze bar wień, roz stę pów, blizn
i nad po tli wo ści. – Za bie gi na le ży
do brać in dy wi du al nie, w za le żno -
ści od sta nu skó ry i zdro wia. Za -
pra sza my na kon sul ta cje – mó wi
dr Ka czyń ski.

Ka czyń scy Cli nic Me dy cy na 
Es te tycz na i An ti -aging
ul. Mo dliń ska 129/ U11

tel. 600 380 741
re cep cja@ka czyn scyc li nic.pl

www.ka czyn scyc li nic.pl

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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202„E
ch

o
 B

ia
ło

łę
ck

ie
”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
te

le
fo

n 
d

la
 c

zy
te

ln
ik

ó
w

: 
te

le
fo

n 
d

la
 r

ek
la

m
o

d
aw

có
w

: 
e-

m
ai

l: 
ec

ho
@

ga
ze

ta
ec

ho
.p

l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

O
łó

w
ko

w
a 

7a
D

ru
k:

 Z
P

R
 W

ar
sz

aw
a

50
8 

12
5 

41
9

51
9 

61
0 

43
8

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Edu ka cja ma te ma tycz na
na eta pie wcze snosz kol nym czę -
sto jest lek ce wa żo na, a prze cież
w tym cza sie roz wi ja ją się
w umy słach dzie ci sche ma ty in -
te lek tu al ne, któ ry mi bę dą się
one po słu gi wać przez resz tę swo -
je go ży cia.

Kształ tu je się umie jęt ność kla -
sy fi ka cji, ro zu mo wa nia przy czy -
no wo - skut ko we go, prze wi dy wa -
nia, co się mo że zda rzyć. Je że li
w tym cza sie nie za dba się na le -
ży cie o wspo ma ga nie roz wo ju
umy sło we go dzie ci, nie mo żna
te go nad ro bić w na stęp nych eta -

pach edu ka cyj nych. Pod sta wa
pro gra mo wa na ka żdym stop niu
edu ka cji jest li ne ar na, więc w ka -
żdym na stęp nym ro ku dziec ko
bu du je umie jęt no ści na wia do -
mo ściach któ re już na by ło wcze -
śniej.

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 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. Wy bra ne tech ni ki
na ucza nia 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
słu żą cą 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,
a tym sa mym na na by wa nie wia -
do mo ści i umie jęt no ści ma te ma -
tycz nych. Do dat ko wo 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  nnaauucczzaanniiee  mmaatteemmaattyykkii  WW  pprrzzeeddsszzkkoolluu  jjeesstt  wwaażżnnee??

Wkrót ce po otwar ciu most
Skło dow skiej -Cu rie był je dy ną
war szaw ską prze pra wą, na zjaz -
dach z któ rej nie two rzy ły się kor -
ki, ale to już hi sto ria. Dziś w po -
po łu dnio wym szczy cie na zjazd
na Tar cho min nie cze ka ją już tyl -
ko tram wa je i ro we ry, zaś au to bu -
sy i sa mo cho dy ocze ku ją po kil ka
mi nut na mo żli wość po ko na nia
skrzy żo wa nia. Kor ki za czy na ją się
na wą skim gar dle przy przy stan ku
au to bu so wym, gdzie wszyst kie au -
to bu sy i sa mo cho dy ja dą ce na
Tar cho min i Że rań mu szą zmie -

ścić się na jed nym pa sie ru chu.
Rad ny Woj ciech Tu masz za pro -
po no wał, a miej ski in ży nier ru chu
Ja nusz Ga las za ak cep to wał in ną
or ga ni za cję ru chu. Na czym bę -
dzie ona po le gać?

Obec nie na mo ście Skło dow -
skiej -Cu rie są czte ry pa sy ru chu,
z któ rych tyl ko pra wy umo żli wia
do sta nie się na zjazd. Po prze ma -
lo wa niu ozna ko wa nia bę dzie my
mieć dwa pa sy do jaz dy pro sto,
je den do zjaz du na My śli bor ską
i je den da ją cy obie te mo żli wo ści.
W prak ty ce ozna cza to, że kie -

row cy au to bu sów i sa mo cho dów
zje żdża ją cych w dół bę dą mieć
dwu krot nie wię cej miej sca.

– Pro jekt zmia ny ozna ko wa nia
jest w trak cie za twier dza nia – mó -
wi Mi ko łaj Pień kos, rzecz nik Za -

rzą du Dróg Miej skich. – Re ali za -
cja jest uza le żnio na od środ ków
fi nan so wych i na stą pi praw do po -
dob nie do po ło wy te go ro ku.

Dla bez pie czeń stwa do zwo lo na
pręd kość na głów nej jezd ni tra sy
mo sto wej tuż przed zjaz dem zo sta -
nie zmniej szo na z 80 do 60 km/h.

(dg)

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.

Projekt
zmiany oznakowania jest
w trakcie zatwierdzania
– mówi Mikołaj Pieńkos,
rzecznik ZDM. 



Po cząt ki ze spo łu to maj 2010 ro -
ku. Kil ka ce nią cych so bie fi zycz ną
ak tyw ność osób z Tar cho mi na spo -
tka ło się i wy mie ni ło ma ila mi.
Po la tach na swo jej stro nie na pi sa -
li tak: „Star tu jąc w bie gach ulicz -
nych, pa trząc na zor ga ni zo wa ne
gru py (np. z Ka bat czy Ocho ty)

po my śle li śmy so bie – faj nie by by -
ło po ka zać in nym, że ta kże na Tar -
cho mi nie tro chę osób bie ga.”

Miej sce dla ka żde go
Bie ga nie nie by ło jesz cze tak

po pu lar ne jak dziś. Ale oni dzia -
ła li, a po mysł się ma te ria li zo wał.
Po wsta ła stro na in ter ne to wa, do -
łą cza ły ko lej ne oso by, przy szedł
czas na za re je stro wa nie sto wa rzy -
sze nia spor to we go. Klub szu kał

wła snej for mu ły. Na po cząt ku ro -
bi li wspól ne tre nin gi dwa ra zy
w ty go dniu. Z re gu ły na te re nie
osie dla. Trwa ło to dwa, trzy la ta.
Z cza sem jed nak oka za ło się, że
ró żni ce w po zio mie są zbyt du że.
Część za wod ni ków mia ła wła -
snych tre ne rów i re ali zo wa ła od -
ręb ne, am bit ne ce le po zo sta ją ce
po za za się giem więk szo ści człon -
ków klu bu.

– Dla jed nych tem po bie gu by ło
za szyb kie, dla in nych za wol ne.
Ja koś to trze ba by ło roz wią zać
– opo wia da An drzej Igna to wicz,
z klu bem zwią za ny od je go po -
cząt ków. W koń cu usta li li, że czę -
sto tli wość spo tkań i sys tem bie ga -
nia mu szą ulec zmia nie.

Od tam tej po ry zbie ra ją się
w pierw szy czwar tek mie sią ca. Ca -
ły rok, nie za le żnie od po go dy.
Prze bie ga ją od kil ku do kil ku na -
stu ki lo me trów. Cza sem bie gi
uzu peł nia ją o do dat ko we ele men -
ty tre nin go we, na przy kład ćwi cze -
nia na bie żni. Za sa dą jest do sto -
so wa nie się tem pem do naj wol -
niej sze go za wod ni ka. W te amie
miej sce mu si być dla ka żde go.

– Obok sie bie bie gną ci, któ rzy
roz po czy na ją swo ją przy go dę

z tym spor tem, jak i za awan so wa -
ni ma ra toń czy cy, osią ga ją cy bar -
dzo do bre cza sy i wy gry wa ją cy za -
wo dy – tłu ma czy Igna to wicz.

Rzecz ja sna, ka żdy z klu bo wi -
czów bie ga ta kże in dy wi du al nie.
Ci bar dziej za awan so wa ni na wet
dwa ra zy dzien nie.

Bie ga elek tryk, księ go wy
i pie lę gniar ka

Człon ko wie klu bu, ubra ni
w błę kit no -po ma rań czo we stro je
prze mie rza ją głów ne ar te rie Tar -
cho mi na. Chcą być wi docz ni. PR
za wsze w ce nie – ko lej ni pa sjo na -
ci bie ga nia mo gą zo ba czyć, że ta -
ka gru pa w ogó le ist nie je. I to
pod ich bo kiem. Czy wła ści wie
– blo kiem. Na dal bo wiem więk -
szość klu bo wi czów to miesz kań cy
Tar cho mi na. Zda rza się jed nak,
że ci, któ rzy osie dle opu ści li,
przy je żdża ją po bie gać z daw ną
eki pą. Sta ra mi łość nie rdze wie je.

Wśród klu bo wi czów są lu dzie
ró żnych pro fe sji – in for ma ty cy,
pro gra mi ści, han dlow cy. Jest che -
mik, ra tow nik wod ny, psy cho log
i żoł nierz. Bie ga elek tryk, księ go -
wy i pie lę gniar ka. Zwięk sza się
udział pań, któ rych na po cząt ku

w klu bie by ło do słow nie kil ka.
Dziś to już jed na trze cia skła du.
Bie ga ją w te amie ró żne po ko le -
nia. Nie bra ku je mło dzie ży, ale
tra fia ją się i sześć dzie się cio lat ko -
wie. Prze wa ża ją jed nak oso by tuż
po czter dzie st ce. Dol na gra ni ca
wie ku to rzecz tu moc no umow -
na. Ni czym nad zwy czaj nym bo -
wiem jest wi dok klu bo wi czów,
któ rzy pod czas za wo dów pcha ją
przed so bą wóz ki z wła sny mi po -
cie cha mi. A za wo dów tro chę ze -
spół za so bą ma. Ich klu bo we
stro je mo żna zo ba czyć na wie lu
im pre zach. Nie tyl ko war szaw -
skich. Star tu jąc w ca łej Pol sce, ale
i za gra ni cą, zgar nia ją też spor to -
we tro fea i ty tu ły. Na suk ce sy nie
mu sie li dłu go cze kać – już w rok
po roz po czę ciu dzia łal no ści za ję li
trze cie miej sce wśród dru żyn
na ma ra to nie war szaw skim.

– Na ta kie im pre zy sta ra my się
szcze gól nie mo bi li zo wać. Mo że
dzię ki te mu zda rza nam się sta -
wać na po dium – prze ko nu je
Igna to wicz.

Co ich mo ty wu je do bie ga nia?
Wła ści wie ka żdy zna la zł by in ny

po wód. Jed ni chcą prze biec swój
pierw szy pół ma ra ton czy ma ra -
ton. In ni – nie ustan nie po pra wiać
re kor dy ży cio we, czy sta nąć
na po dium choć by w da nej ka te -
go rii wie ko wej. Du ża gru pa bie ga
ty po wo re kre acyj nie, bez oglą da -
nia się na wy ni ki. Z dru giej stro ny
jest wśród nich za wod nik, któ ry
po sta no wił prze biec ma ra to ny
na wszyst kich kon ty nen tach, nie
omi ja jąc An tark ty dy. Jak za mie -
rzał, tak zro bił. Ko lej ny re ali zu je
obec nie am bit ny plan prze bie -
gnię cia sze ściu naj więk szych ma -
ra to nów na świe cie w cią gu trzech
lat i ka żde go z wy ni kiem po ni żej
trzech go dzin. Ale i tak jed ną
z wa żniej szych mo ty wa cji klu bo -
wi czów jest to, by być ra zem i do -
brze się ba wić.

– Je ste śmy bie ga cza mi -ama to ra -
mi, ale przede wszyst kim gru pą lu -
dzi, któ ra po pro stu lu bi się ze so -
bą spo ty kać – wy ja śnia Igna to wicz.

(AS)
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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.

Wśród
klubowiczów są ludzie
różnych profesji
– informatycy,
programiści, handlowcy.
Jest chemik, ratownik
wodny, psycholog
i żołnierz. Biega elektryk,
księgowy i pielęgniarka.

Pierw szy kwar tał ob fi to wał
w suk ce sy in dy wi du al ne i dru ży -
no we. Wy gra li śmy trzy kla sy fi ka -
cje ge ne ral ne na du żych ogól no -
pol skich tur nie jach oraz kla sy fi -
ka cję me da lo wą mę żczyzn pod -
czas Pu cha ru Pol ski ju nio rów
młod szych. Na si za wod ni cy
trium fo wa li wie lo krot nie. Na
kon cie Le mu rów po ja wi ły się
dwa zło te me da le Mar ci na Ko -
wal skie go po zwy cię stwach w fi -
na le z ko le gą klu bo wym Hu ber -
tem Pa sie czyń skim (któ ry uzy skał
dwa srebr ne krążki), zło ty
i srebr ny me dal Sta ni sła wa Do la -
ziń skie go, brą zo wy me dal i pią te
miej sce Mi cha li ny Ski pia ły. Naj -
bar dziej uty tu ło wa na za wod nicz -
ka klu bu Ju lia Świąt kie wicz,
po zmia nie ka te go rii wie ko wej
na ju nio rów, zdo by ła srebr ny me -
dal Mi strzostw Pol ski. Wy ni ków
po zo sta łych oko ło 100 za wod ni -
ków star tu ją cych co week end nie
spo sób wy mie nić, ale są to set ki

me da li. Na si za wod ni cy są
w trak cie star tów w Pu cha rach
Eu ro py i wal ki o start w Mi strzo -
stwach Eu ro py. Mar cin Ko wal ski
i Sta ni sław Do la ziń ski w Za grze -
biu do szli do trze ciej run dy
po wal kach z bar dzo moc ny mi
prze ciw ni ka mi. To bar dzo do bry
pro gno styk przed nad cho dzą cy -
mi Mi strzo stwa mi Pol ski ju nio -
rów młod szych, gdzie oprócz me -
da li in dy wi du al nych chce my zdo -
być zło ty me dal dru ży no wych Mi -
strzostw Pol ski. Po kon tu zji wra -
ca mistrz Pol ski mło dzi ków
i spor to wiec Bia ło łę ki Bar tosz
Sie kie rzyń ski, któ ry pla nu je po -
wrót na szczyt. Wszyst kie suk ce sy
to rów nież do bry znak przed zbli -
ża ją cy mi się Mi strzo stwa mi War -
sza wy, któ re pla nu je my wy grać
w kla sy fi ka cji klu bo wej dru gi rok
z rzę du. Trzy maj cie kciu ki. Po sta -
ra my się, że by Bia ło łę ka by ła
z nas dum na.

Tre ner Ma riusz Ro wic ki

Lemury na fali
� Rok 2017, choć ledwo się zaczął,
od początku zwiastował same sukcesy.
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Kra jo braz Bia ło łę ki prze cho dzi
w ostat nich la tach tak gi gan tycz -
ne zmia ny, że na nie któ rych osie -
dlach bu dyn ki star sze niż 30–40
lat bę dzie mo żna nie ba wem zli -
czyć na pal cach jed nej rę ki. Jed -
nym z ta kich re jo nów jest Win ni -
ca, gdzie blo ki ro sną jak grzy by

po desz czu a lu dzi przy by wa z ro -
ku na rok. Pod czas za po zna wa nia
się z oko li cą no wi miesz kań cy na -
tra fia ją na wy schnię te ka na ły czy
opusz czo ne do my, bę dą ce po zo -
sta ło ścią po daw nych cza sach.
Jed na z ta kich pa mią tek stoi
przy Le śnej Po lan ki 30.

W pa mię ci oko licz nych miesz -
kań ców ru ina za cho wa ła się ja ko
„wil la To po lan ka”, któ rej na zwa
mia ła po cho dzić od dwóch oka za -
łych drzew. Bu dy nek po wstał
praw do po dob nie na po cząt -
ku XX wie ku – trud no stwier dzić,
przed czy po I woj nie świa to wej

– i był wła sno ścią lo kal ne go prze -
my słow ca, pro wa dzą ce go po bli -
ską fa bry kę che micz ną.

– Wil lę po woj nie prze ję ło pań -
stwo, nie do ko nu jąc żad nych re -
mon tów, to też jej stan w czę ści
od da je du cha cza su – pi sał w 2006
ro ku An drzej Opol ski, ów cze sny

rad ny, któ ry kil ka mie się cy póź -
niej zo stał wi ce bur mi strzem Bia -
ło łę ki. – De cy zją bur mi strza zo -
sta ła prze zna czo na do sprze da ży,
po za pew nie niu lo ka li oso bom
tam miesz ka ją cym. Mo że war to
za sta no wić się nad ura to wa niem
te go obiek tu? Mo że po prze pro -
wa dze niu ana li zy oka za ło by się
mo żli we je go od re stau ro wa nie?
Trze ba szu kać spon so rów.

Od te go cza su wie le się zmie ni -
ło. To po lan ka by ła ko czo wi skiem
bez dom nych. Drew nia ne i me ta -
lo we ele men ty roz kra dzio no.

Sześć lat te mu w bu dyn ku wy -
buchł groź ny po żar. Dziś dom jest
tak zde wa sto wa ny, że trud no
uwie rzyć, by kie dy kol wiek po -
now nie słu żył miesz kań com. Nie
w sy tu acji, w któ rej bu dżet dziel -
ni cy po chła nia bu do wa szkół
i przed szko li, a na ra to wa nie cze -
ka za by tek tej kla sy, co świ der ma -
jer przy Flet nio wej.

– Kosz ty ewen tu al ne go re mon -
tu zgod ne go z ocze ki wa nia mi
kon ser wa to ra za byt ków po zna my
dzię ki eks per ty zie – mó wi rzecz -
nicz ka bia ło łęc kie go ra tu sza Ma -
rze na Gaw kow ska. – W ra zie na -
głe go przy pły wu go tów ki za py ta -
my miesz kań ców, na ja kie ce le
chcie li by prze zna czyć ten za by tek.

Do mi nik Ga dom ski

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.

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

źródło: W
arszaw

ikia / K
ubek15
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Od po cząt ku kwiet nia ucznio -
wie Szko ły Pod sta wo wej z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi nr 154 im.
Paw ła Ed mun da Strze lec kie go
ma so wo do je żdża ją na lek cje
na ro we rach, a do ak cji pro pa gu ją -
cej zdro wy tryb ży cia przy łą czy li
się ta kże pra cow ni cy i ro dzi ce.
Przed bu dyn kiem szko ły ka żde go
dnia wi dać co raz wię cej jed no śla -

dów, zaś na je go ko ry ta rzach wi szą
– a ja kże – ry sun ki przed sta wia ją -
ce ro we ry oraz pla ka ty opi su ją ce
za le ty jaz dy na dwóch kół kach.

Ucznio wie bio rą ta kże udział
w ak cji „Ro wer po ma ga”, pro wa -
dzo nej przez Fun da cję Eko lo gicz ną
Ar ka. Do koń ca czerw ca dzie ci bę dą
pod li czać prze je cha ne przez sie bie
ki lo me try. Ce lem jest wspól ne po ko -

na nie 30 tys. km, a na gro dą za je go
osią gnię cie – ro wer dla pla ców ki.

We dług ba dań ru chu z 2015 ro -
ku tyl ko 3,7% war sza wia ków
w wie ku 6–15 lat ko rzy sta na co
dzień z ro we ru. Aż 22,9% jest wo -
żo nych sa mo cho da mi przez ro dzi -
ców, zaś 52,8% po ru sza się za -
zwy czaj pie szo.

(red)

Rowerowa podstawówka
� Podstawówka przy Leśnej Polanki to najbardziej przyjazne dla młodych
rowerzystów miejsce na Białołęce.

Pią tek, oko ło godz. 14:00.
Na przy sta nek na ro gu Wy soc kie go
i Ba zy liań skiej pod je żdża czy ściut ki
i no wo cze sny au to bus li nii 176,
do któ re go wsia da ją po je dyn cze
oso by: kil ka eme ry tek z za ku pa mi
i je den dzien ni karz, wra ca ją cy
z kon fe ren cji pra so wej na Bród nie.
Au to bus dziar sko ru sza w stro nę
Że ra nia, wje żdża na śli mak tra sy S8
i… na gle zwal nia…

– Oj, pan kie row ca się po my lił!
– za uwa ża jed na ze star szych pań.

Po chwi li wa ha nia szo fer słusz -
nie stwier dza, że co fa nie w ta kim
miej scu to zbyt nie ry zy ko, uprzej -
mie prze pra sza pa sa że rów i… ga -
zu! Tra są To ruń ską do wę zła
z Mo dliń ską, w pra wo w Mo dliń -

ską… chwi la za sta no wie nia, czy
da się za wró cić przy hi per mar ke -
cie… ga zu! Pa sa że ro wie re agu ją
śmie chem, a we so ły au to bus pę -
dzi Mo dliń ską do świa teł przy Że -
rań skiej, gdzie za wra ca. I zno wu
ga zu, Mo dliń ska, śli ma kiem
na S8, ga zu, tra są S8, śli ma kiem
na Wy soc kie go, za wrot ka… ufff
– uda ło się wró cić do punk tu wyj -
ścia.

– Nie my li się tyl ko ten, kto nic
nie ro bi! – pod su mo wu je pa sa żer -
ka -se nior ka. – Przy naj mniej mie -
li śmy wy ciecz kę kra jo znaw czą.

Zga dza się. Dar mo wa 5,5-ki lo -
me tro wa prze ja żdżka nie tra fia
się co dzien nie…

(dg)

„Porwani” przez autobus
� Tak się bawi Białołęka: jeden mały błąd kierowcy
i pasażerowie dostają gratis przejażdżkę na 5,5 km.

176 na Modlińskiej przy porcie Żerańskim? Coś tu nie gra



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
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Ma ria Sa dow ska to nie po kor na
i bez kom pro mi so wa, po dą ża ją ca
wła sną dro gą wo ka list ka, re ży ser -
ka, kom po zy tor ka, au tor ka tek -
stów i pro du cent ka mu zycz na.
Oso bi ście bar dzo stro ni od sen sa -
cji i roz gło su, co nie prze szka dza
jej po sia dać na swo im kon cie wie -
le prze bo jów, któ re zna ca ła Pol -
ska. Wszech stron ność po zwa la jej
łą czyć tak ró żne ga tun ki jak jazz,
funk, mu zy kę elek tro nicz ną czy
pop. Pły ta „Jazz na uli cach”, z re -
per tu arem któ rej Sa dow ska wy -
stą pi w BOK -u, jest z jed nej stro -
ny syn te zą wie lo let nich od wa -
żnych mu zycz nych wa ria cji i suk -
ce sów na grun cie ga tun ków, wo -

kół któ rych od lat oscy lu je,
a z dru giej doj rza łym po wro tem
do naj lep szej jaz zo wej szko ły,
w któ rej – bez wąt pie nia – by ła
jed ną z naj pil niej szych uczen nic.

Sa dow ska pod czas swo jej mu -
zycz nej ka rie ry współ pra co wa ła
m.in. z Mi cha łem Urba nia kiem,
Ja nem Pta szy nem -Wró blew skim,
Bo gu sła wem Me cem oraz Vic to -
rem Da vie sem. W 2013 ro ku Ma -
ria przy ję ła za pro sze nie do udzia -
łu w naj więk szym te le wi zyj nym
show mu zycz nym „The Vo ice of
Po land”, gdzie zo sta ła jej po wie -
rzo na ro la jed ne go z czte rech tre -
ne rów.

(mś)

Maria Sadowska
na scenie przy Głębockiej
� 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”.

7 ma ja dzie ci bę dą mo gły obej -
rzeć film pt. „Kac per i Em ma
na Sa fa ri”. To ekra ni za cja ko lej -
nej, czwar tej czę ści zna nej i lu bia -
nej se rii przy gód nor we skich
przed szko la ków Kac pra i Em my.
Tym ra zem dzie cia ki, w to wa rzy -
stwie ma my i dziad ka Em my
i swo ich plu szo wych to wa rzy szy,
Leo i Pa nią Kró lik ja dą do Afry -
ki. Ma ma Em my po ma ga przy ja -
ciół ce w kli ni ce we te ry na ryj nej.
Gdy przy ja cie le ru sza ją na sa fa ri,
wpa da ją na trop upro wa dzo ne go
lwiąt ka. Chcąc mu po móc, przy -
wo żą je do kli ni ki. Z ka żdą chwi lą
zwie rząt ko go rzej się czu je się,
smut nie je i nie chce jeść. Gdy
Em ma od kry wa, że mło de lwiąt ko
tę sk ni za swo ją ma mą, ca łą dru ży -
ną ru sza ją na jej po szu ki wa nia.
Czy im się uda?

Dwa ty go dnie póź niej, 21 ma ja,
na ekra nie po ja wi się „Pan Ża -
ba”.

Głów na bo ha ter ka fil mu,
uczen ni ca Si ta, bar dzo sta ran nie

przy go to wu je się do swo jej szkol -
nej pre zen ta cji o ża bach. Jed nak
na uczy ciel bio lo gii Pan Frans nie
chce jej wy słu chać do koń ca.
Dziew czyn ka nie mo że ukryć zdu -
mie nia i za czy na go śle dzić.
Wkrót ce od kry wa wiel ką ta jem ni -
cę na uczy cie la. Pan Frans… cza -
sa mi za mie nia się w ża bę! Dziew -
czyn ka stwier dza, że świat nie za -
wsze jest bez piecz ny dla zwie rząt,

dla te go wraz z przy ja ciół mi bę dą
chro nić Pa na Fran sa – ty tu ło wą
ża bę.

Ki no po ran ki w Ki nie na
BOK-u:
„Kacper i Emma na Safari”

5 maja godz. 11.00
„Pan Żaba” – 21 maja godz. 11.00

Bi le ty w ce nie 10 zł.
(mś)

Kino dla dzieci
� 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.

źródło: m
ateriały artystki

źródło: m
ateriały dystrybutora



Gdy w lu tym otwar to przed łu -
że nie li nii na No wo dwo ry, na Tar -
cho mi nie la wi no wo przy by ło
tram wa jów. Na od cin ku od Me -
hof fe ra do Ma ry monc kiej skła dy
kur su ją w go dzi nach szczy tu co
dwie mi nu ty. W pew nych go dzi -
nach da je to wra że nie żół tej ka ra -
wa ny, su ną cej po to rach wzdłuż
Świa to wi da. Prio ry tet dla tram -
wa jów i wy dzie lo ne fa zy do le wo -
skrę tów dla au to bu sów i sa mo -
cho dów skut ku ją tym, że pie si
mu szą bar dzo dłu go cze kać
na zie lo ne świa tło.

– Oso bi ście do świad czy łem ta -
kiej sy tu acji na przej ściu obok
szko ły przy Era zma z Za kro czy -
mia, gdy mu sia łem cze kać
na świa tło zie lo ne po nad 15 mi -
nut – mó wi rad ny Piotr Oracz.
– Oko licz ni miesz kań cy i dzie ci
idą ce do szko ły do świad cza ją ta -
kiej sy tu acji re gu lar nie. To nie tyl -

ko nie wy god ne, ale i nie bez piecz -
ne. Mo że się zda rzyć, że znie cier -
pli wie ni cze ka niem pie si wej dą
na jezd nię lub to ro wi sko na czer -
wo nym.

Rad ny Oracz pro po nu je, by dla
bez pie czeń stwa pie szych wy łą czyć
prio ry tet dla tram wa jów ja dą cych
w kie run ku No wo dwo rów. Je go
zda niem klu czo wy jest szyb ki
prze jazd do sta cji me tra, zwłasz -
cza w po ran nym szczy cie.

„To mogłoby wywołać
protesty”

– Pro ble my z przej ściem
przy Era zma z Za kro czy mia wy ni -
ka ły z uster ki tech nicz nej, któ ra
zo sta ła już usu nię ta – mó wi Ewa
Ro ga la, rzecz nicz ka Tram wa jów
War szaw skich. – Pro po zy cja wy łą -
cze nia prio ry te tu nie znaj du je
uza sad nie nia, po nie waż jest
sprzecz na z po li ty ką trans por to wą

mia sta i mo gła by wy wo łać licz ne
pro te sty pa sa że rów. Pro szę zwró -
cić też uwa gę, że li nia tram wa jo -
wa 2 za stą pi ła m.in. E -8. Pa sa że -
ro wie do je żdża ją cy z Tar cho mi na
przy zwy cza ili się do krót kie go

cza su pod ró ży i tram wa je mu szą
im to za pew nić.

Rzecz nicz ka przy po mi na, że
prio ry te ty dla tram wa jów są stop -
nio wo wpro wa dza ne w ca łej War -
sza wie, bo ta ka jest po li ty ka
trans por to wa mia sta. Coś za coś.

(dg)
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Tramwaje pędzą, piesi czekają
� Ile można czekać na zielone światło, przepuszczając jadące jeden za drugim
tramwaje? Na Tarchominie pojawił się zaskakujący problem.

Priorytety
dla tramwajów są
stopniowo wprowadzane
w całej Warszawie, bo
taka jest polityka
transportowa miasta. Coś
za coś.

Po zmia nach w pra wie, któ re
we szły w ży cie w stycz niu 2016 ro -
ku, zde cy do wa na więk szość war -
szaw skich fo to ra da rów zo sta ła wy -
łą czo na. Straż miej ska stra ci ła
pra wo do ko rzy sta nia z nich
i po dłu gich ne go cja cjach prze ka -
za ła urzą dze nia Ge ne ral ne mu In -
spek to ra to wi Trans por tu Dro go -
we go. W ze szły pią tek włą czo no
fo to ra da ry na dro dze ser wi so wej
tra sy S8, Mo dliń skiej, Gór czew -
skiej, mo ście Gdań skim, Trak cie
Brze skim, Spa ce ro wej, Pu ław skiej
i al. KEN oraz przy skrzy żo wa -
niach Ra dzy miń skiej z By strą, So -
bie skie go z Wi to sa, al. Nie pod le -

gło ści z Ba to re go, Ostro bram skiej
z Fiel dor fa, Gró jec kiej z Dic ken sa
oraz al. Kra kow skiej z 17 Stycz nia.

Ca ły czas włą czo ne po zo sta ją
fo to ra da ry, któ re na le ża ły
do GITD od po cząt ku: w al. Sta -
nów Zjed no czo nych, na Pi lec kie -
go i Ro so cha tej. W su mie od piąt -
ku pręd kość kon tro lu je sie dem -
na ście urzą dzeń.

Na ra zie nie zna na jest da ta po -
now ne go uru cho mie nia fo to ra da -
rów na skrzy żo wa niu Po wstań ców
Ślą skich z Człu chow ską, na Wi -
sło stra dzie przy Ka ro wej
i na Przy czół ko wej.

(red)

Wróciło czternaście
fotoradarów
� Po ponad piętnastu miesiącach przerwy włączone
zostały urządzenia rejestrujące prędkość. Liczba
czynnych fotoradarów wzrosła niemal pięciokrotnie.



Upa mięt nia ją ca wjazd Je zu sa
do Je ro zo li my Nie dzie la Pal mo wa
to jed no z naj wa żniej szych świąt
Ko ścio ła ka to lic kie go, ob cho dzo -
ne w Pol sce od cza sów śre dnio -
wiecz nych. W ostat nią nie dzie lę
rów nież ko ścio ły na Bia ło łę ce za -

peł ni ły się wier ny mi, któ rzy przy -
szli z pa lem ka mi. Przy szli al bo
przy je cha li, o czym mo żna by ło
prze ko nać się oko ło 18:00 np.
na Stru my ko wej.

Na od cin ku przed ko ścio łem
św. Fran cisz ka sa mo cho dy by ły

za par ko wa ne wszę dzie: na nie -
wiel kim przy ko ściel nym par kin -
gu, na jezd ni, na traw ni kach
i na ca łej sze ro ko ści chod ni ka.
Nie za bra kło ta kże ta ra su ją ce go
przej ście do staw cza ka, z któ re go
sprze da wa ne by ły pa lem ki. Kie -

row cy za nic mie li od gra dza ją ce
chod nik do ni ce – wje żdża li za nie
i tam zo sta wia li sa mo cho dy. Za -
py ta li śmy w pa ra fial nej kan ce la -
rii, czy da się ja koś roz wią zać pro -
blem aut po zo sta wia nych przez
wier nych nie zgod nie z prze pi sa -
mi. Mo że np. pro boszcz za ape lo -
wał by do uczest ni ków mszy, by
zwłasz cza pod czas pięk nej po go -
dy przy cho dzi li do ko ścio ła
na pie cho tę.

– To nie są sa mo cho dy osób
przy je żdża ją cych na msze – usły -
sze li śmy w od po wie dzi. – To au ta
oko licz nych miesz kań ców, z któ -
ry mi ma my pro blem co dzien nie.
Cza sem są trud no ści z wy je cha -
niem z te re nu ko ścio ła, bo sa mo -
cho dy za sła nia ją wi dok na jezd nię.

Czy rze czy wi ście? Wy bra li śmy
się na Stru my ko wą w po nie dzia -
łek przed wie czor ną mszą i na li -
czy li śmy na przy ko ściel nym par -
kin gu sześć aut i je den ro wer.
Na chod ni ku za par ko wa ne by ły…

dwa sa mo cho dy. Jak za pew ni li
prze chod nie, pro blem z za sta wia -
niem chod ni ka jest wi docz ny nie
co dzien nie, ale w nie dzie le i świę -
ta. Sy tu acja o ty le dziw na, że pa -

ra fia św. Fran cisz ka obej mu je tyl -
ko część No wo dwo rów. Co stoi
na prze szko dzie, by udział we
mszy po łą czyć ze spa ce rem?

(dg)
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Zastawiony chodnik, zniszczony trawnik

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

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.



Pod czas gdy uży wa nie skró co nej
na zwy „most Cu rie” wciąż wzbu dza
wśród miesz kań ców Bia ło łę ki zdzi -
wie nie, zwrot „most Gro ta” przy jął
się do sko na le. 35 lat te mu spra wa
wca le nie by ła tak oczy wi sta. Gdy by
ist niał już wów czas In ter net w dzi -
siej szym ro zu mie niu, na zwa z pew -
no ścią spo tka ła by się z „hej tem” ja -
ko zbyt dłu ga, za gma twa na, ła twa
do prze krę ce nia i wy śmia na. „Most
imie nia ge ne ra ła Ste fa na 'Gro ta'
Ro wec kie go? To się nie przyj mie”.

Ge ne rał uczcił ge ne ra ła
Bu do wa mo stu po mię dzy Że ra -

niem a Ma ry mon tem na bra ła re al -
nych kształ tów w la tach 70. War sza -
wa za czę ła wy raź nie „roz le wać się”
na pół noc i brak mo żli wo ści prze -
kro cze nia Wi sły na pół noc od mo -
stu Gdań skie go sta wał się co raz
więk szym pro ble mem. Jed nym
z roz wią zań by ła bu do wa pla no wa -
ne go już przed II woj ną świa to wą
mo stu Kra siń skie go mię dzy Żo li bo -
rzem a Bród nem. Ko mu ni stycz ne

wła dze co praw da czę sto się ga ły
po przed wo jen ne po my sły, ale tym
ra zem uzna no kon cep cję za prze -
sta rza łą.

Za miast mo stu Kra siń skie go roz -
po czę to w 1977 ro ku pra ce nad mo -
stem To ruń skim, któ ry po ży czył na -
zwę od znaj du ją cej się na pra wym
brze gu Wi sły uli cy. Prze pra wę we -
dług pro jek tu Wi tol da Wit kow skie -
go (1924–2015) bu do wa ły Przed się -

bior stwo Ro bót Ko le jo wych nr 15
i Mo sto stal. Pod czas gdy kon struk -
cja ro sła, w Pol sce roz gry wa ły się
nie zwy kłe wy da rze nia. Po wsta nie
„So li dar no ści”, fa la straj ków, od su -
nię cie od wła dzy Edwar da Gier ka,
krót ko trwa łe rzą dy Sta ni sła wa Ka ni
i wresz cie prze ję cie wła dzy przez
gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go
– wszyst ko ro ze gra ło się w cią gu za -
le d wie ro ku.

W 1981 ro ku na stro je pa trio tycz -
ne by ły już tak sil ne, że wła dze zgo -
dzi ły się na zwać pra wie go to wy
most imie niem do wód cy Ar mii
Kra jo wej. 28 li sto pa da prze pra wa
zo sta ła na wet po świę co na przez bi -
sku pa, co by ło nie ja ko sy gna łem
do an ty ko mu ni stycz nej ma ni fe sta cji
z udzia łem we te ra nów. Smacz ku
ca łej sy tu acji do da wał fakt, że głów -
ny pro jek tant mo stu słu żył pod czas

woj ny w… Ke dy wie, od dzia le dy -
wer syj nym AK. Dwa ty go dnie
po otwar ciu „Gro ta” gen. Ja ru zel -
ski ogło sił stan wo jen ny.

Szyb ki jak Czech
Aż przez 31 lat most Gro ta był

naj da lej wy su nię tą na pół noc
prze pra wą War sza wy. Gdy otwar -
to most Skło dow skiej -Cu rie, po -
ja wi ła się mo żli wość wy re mon to -
wa nia sta rej kon struk cji bez pa ra -
li żo wa nia mia sta. W la -
tach 2013–2015 „Grot” zo stał po -
sze rzo ny do dzie się ciu pa sów ru -
chu i zy skał dro gę ro we ro wą.
Cze ska fir ma Me tro stav prze pro -
wa dzi ła pra ce wzo ro wo, od da jąc
plac bu do wy przed wy zna czo nym
ter mi nem i zbie ra jąc do bre re cen -
zje za pro fe sjo na lizm.

Dziś „Grot” jest czę ścią ob wod -
ni cy War sza wy i naj bar dziej za tło -
czo nym mo stem w mie ście. Ka żde -
go dnia prze je żdża nim po nad 180
tys. sa mo cho dów.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

„To się nie przyj mie”

Most To ruń ski, któ ry stał się Gro ta
� Na zwa te go mo stu by ła w la tach 80. spra wą znacz nie po wa żniej szą, niż nie daw ny spór o „most Pół noc ny”.
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Szko ła pol ska jest ko or dy na to -
rem te go in no wa cyj ne go pro jek -
tu, szko ły part ner skie znaj du ją się

w Por tu ga lii i Tur cji. Pro jekt nie -
wąt pli wie wpły wa na roz wój kom -
pe ten cji na uczy cie li oraz wzbo ga -

ca ich co dzien ną pra cę, ale ko rzy -
sta ją z nie go głów nie ucznio wie.
Co dzien no ścią sta ły się lek cje
z ele men ta mi me to dy te ra peu -
tycz nej Mo ve to Le arn, ru chu
roz wi ja ją ce go We ro ni ki Sher bor -
ne, prze rwa mi śród lek cyj ny mi
z Go No odle czy prze rwa mi
na świe żym po wie trzu. Dzie ci ko -
rzy sta ją ze wspa nia łych mo żli wo -
ści, ja kie da je re gu lar ne sto so wa -
nie ele men tów te ra pii ru cho wych.
Re gu lar nie wy ko rzy stu je my też
świe żo za ku pio ny X -BOX, ćwi -
czy my z Wir tu al nym Tre ne rem,
two rzy my fil my in struk ta żo we,

któ re za miesz cza my na stro nie
pro jek tu www.sp314war sza wa.wi -
xsi te.com/mind the sport.

Już wkrót ce roz pocz nie my wio -
sen ną przy go dę z raj da mi ro we ro -
wy mi, zie lo ny mi szko ła mi a wraz
z ni mi twór cze ak tyw no ści zwią -
za ne z kro ko mie rza mi, Nor dic
Wal king, En do mon do, My Fit nes -
sPal i Scrib ble Maps. Ob ser wuj cie
nas na stro nie szko ły
www.sp314.edu pa ge.org.

Na sze sta ra nia o lep szą kon dy -
cję psy cho fi zycz ną uczniów wspie -
ra ją sa mi naj lep si! Zi mą go ści li -
śmy Ani tę Wło dar czyk, wie lo -

krot ną me da list kę w rzu cie mło -
tem, wkrót ce za szczy ci nas lek ko -
atle ta, me da li sta w pchnię ciu ku -
lą, To masz Ma jew ski.

Mind the SPORT to pro jekt
nie zwy kły, któ re mu przy świe ca
myśl, że re gu lar ne sto so wa nie ele -
men tów me tod te ra peu tycz nych
i co dzien na daw ka mą dre go ru chu
to klucz do do bre go roz wo ju psy -
cho fi zycz ne go na szych uczniów,
zwłasz cza tych, któ rzy zma ga ją się
z trud no ścia mi w na uce. To
przede wszyst kim w tro sce o nich
re ali zu je my ten pro jekt.

Mał go rza ta Ko stian

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.
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Po zbu do wa niu wia duk tu
nad to ra mi ruch na Kla sy ków stał
się tak du ży, że z po wo dze niem
mo żna uznać tę uli cę za jed ną
z naj wa żniej szych na Bia ło łę ce.
Nie ste ty jest ona jed nym z wie lu
w dziel ni cy przy kła dów in fra struk -
tu ry, któ ra nie na dą ży ła za roz wo -
jem. Wy jąt ko wo wą skie i zde wa -
sto wa ne chod ni ki, po ła ta ny as falt
i ar cha icz ne oświe tle nie – to pa -
miąt ki po cza sach, gdy by ły tu tyl -
ko fa bry ki i za byt ko wy ko śció łek.

Naj pierw prze bu do wa
Szcze gól nie źle jest wie czo ra mi,

gdy pie si chcą cy przejść przez
jezd nię przy ko ście le lub
przy Kro kwi są ma ło wi docz ni.
Sa mo cho dy je żdżą zbyt szyb ko,
a pod czas mszy do dat ko wo za sta -
wia ją chod nik przed świą ty nią,
ogra ni cza jąc wi docz ność na przej -
ściach.

– Ca ła uli ca wy ma ga grun tow nej
prze bu do wy – przy zna je Mi ko łaj
Pień kos, rzecz nik Za rzą du Dróg
Miej skich. – W tej chwi li nie ma
miej sca na azy le na przej ściach.

Nie ma też jak do świe tlić przejść,
bo nie ma my tam wła snych słu pów
oświe tle nio wych. La tar nie wi szą
na słu pach ener ge tycz nych.

Wię cej świa tła?
W paź dzier ni ku dro go wcy za -

mon tu ją przy skrzy żo wa niu Mo -
dliń skiej i Dro go wej tzw. ak tyw ne
przej ście, wy po sa żo ne w mru ga ją -
ce po ma rań czo we świa tła, włą cza -
ne au to ma tycz nie po wy kry ciu
nad cho dzą ce go czło wie ka. Gdy
po pro si li śmy czy tel ni ków o wska -

za nie ko lej nych miejsc, naj czę -
ściej po da wa li lo ka li za ję „Kla sy -
ków róg Kro kwi”.

– Ak tyw ne przej ścia za sto su je -
my w pierw szej ko lej no ści na sze -
ro kich, dwu jez dnio wych ar te riach
– od po wia da Pień kos. – Dla te go
pierw szą uli cą na Bia ło łę ce,
na któ rej bę dzie to roz wią za nie,
jest Mo dliń ska.

O lep szą wi docz ność na Kla sy -
ków sta ra się te raz Ar tur Wiel go -
ła ski, któ ry zło żył do bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go mon taż tzw. ko cich

oczek. Wy ty po wał on jed nak tyl -
ko przej ścia są sia du ją ce z ko ścio -
łem: przy Flet nio wej i Pa pie skiej.
Je śli pro jekt zo stał zło żo ny zgod -
nie z re gu la mi nem, bę dzie mo żna
na nie go za gło so wać w czerw cu.

Na ra zie tyl ko drob na zmia na
W tym ro ku skrzy żo wa nie Kla -

sy ków z Kro kwi zo sta nie prze bu -
do wa ne, tak by sa mo cho dy ja dą ce
zza to rów ko le jo wych mia ły wy -
dzie lo ny pas do skrę tu w le wo,
w stro nę blo ków i szko ły na Pod -

ró żni czej. Zde cy do wa ło o tym po -
nad 700 miesz kań ców, któ rzy po -
par li po mysł rad ne go Fi li pa Pel -

ca. ZDM ma za re zer wo wa ne
na prze bu do wę 41 tys. zł.

Trud no stwier dzić, ile do kład -
nie pie nię dzy po trze ba na mo der -
ni za cję ca łej Kla sy ków od Mo -
dliń skiej do wia duk tu nad to ra mi.
Prze bu do wa Głę boc kiej i Be ren -
so na na od cin ku 2,32 km ma
kosz to wać 37 mln zł. Gdy by kie -
ro wać się tym po rów na niem, mo -
żna osza co wać koszt prze bu do wy
Kla sy ków na 20–25 mln zł. Na ra -
zie nie jest ona pla no wa na.

(dg)

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

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.

źródło: ZD
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OR LEN War saw Ga mes to nie -
spo ty ka ne w ska li kra ju wy da rze nie
spor to we, w któ rym uczest ni czyć
bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du
na wiek i po ziom swo jej ak tyw no ści
spor to wej. Uni kal ne atrak cje po -
wią za ne z naj bar dziej po pu lar ny mi
dys cy pli na mi spor tu w Pol sce po -
zwo lą przy bli żyć uczest ni kom za sa -
dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je
pre dys po zy cje do ich upra wia nia.
To wszyst ko pod czuj nym okiem
mi strzów olim pij skich, człon ków
Gru py Spor to wej OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji bę dzie

Mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię, or ga -
ni zo wa ny wspól nie z Pro gra mem
Trze cim Pol skie go Ra dia. 3333 oso -
by wy star tu ją w pa miąt ko wych ko -
szul kach na trzy ki lo me tro wej tra sie
wio dą cej przez Ła zien ki Kró lew -
skie i ul. My śli wiec ką, aby na stęp -
nie wró cić na me tę u stóp Zam ku
Ujaz dow skie go.

Sportowe atrakcje dla ka żde go
Po ło żo ne na te re nie Par ku Agry -

ko la sta dion i bie żnia sta ną się are -
ną zma gań naj młod szych spor tow -
ców w ra mach za wo dów „Lek ko -
atle ty ka dla ka żde go”. Po za koń -

czo nych za wo dach, od godz. 14:30,
ka żdy chęt ny pod okiem in struk to -
rów bę dzie mógł spró bo wać swo ich
sił w tech nicz nych dys cy pli nach lek -
ko atle tycz nych.

Z ko lei słyn ny zjazd na uli cy
Agry ko la sta nie się miej scem ry wa -
li za cji long bo ar dów i po cho dzą cych
z No wej Ze lan dii trzy ko ło wych po -
jaz dów ty pu Drift Tri ke. Do dat ko -
wo, pod czas OR LEN War saw Ga -
mes w stre fie spor tów miej skich po -
wsta nie ska te park, w któ rym bę dzie
mo żna wziąć lek cję na uki jaz dy
na de sce. 

Rów nież fa ni gier ze spo ło wych
znaj dą coś dla sie bie. Pił ka no żna
za pre zen tu je się w dwóch od sło -
nach: bub ble fo ot ball, gdzie za wod -
ni cy pod czas roz gry wek za ło żą wy -
peł nio ne po wie trzem ku le oraz fre -
esty le fo ot ball w for mie warsz ta tów
i po ka zów ewo lu cji pił kar skich.
Stre et ball – ulicz na wer sja ko szy -
ków ki okra szo na bę dzie po ka zem
wsa dów Ra fa ła „Lip ka” Li piń skie -
go oraz kon kur sem rzu tów za 3
punk ty. Na to miast na bo isku
do siat ków ki od bę dą się lek cje WF -
-u z Mi strzem, czy li roz gryw ki i za -
ję cia ze zna ny mi spor tow ca mi.

Ko lej ną stre fą pod czas ro dzin -
ne go pik ni ku or ga ni zo wa ne go
przez PKN OR LEN bę dzie stre fa
spor tów si ło wych, a więc ogól no -
do stęp ne tre nin gi i za wo dy cross -
fit, po ka zy stre et wor ko ut oraz za -
ję cia Bo ot Camp Po wer Tra ining.
Mi ło śni cy pre cy zji w spor to wej ry -
wa li za cji bę dą mo gli spró bo wać
swych sił w spor tach skan dy naw -

skich jak na przy kład bo ule, czy
fiń skie krę gle.

Gwiaz dy na sce nie
Oprócz spor to wych wy zwań

i spo tkań z mi strza mi olim pij ski mi
wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą kon -
cer ty gwiazd pol skiej sce ny mu zycz -
nej. Do bór ar ty stów, któ rzy wy stą -
pią na spe cjal nie wy bu do wa nej sce -
nie u pod nó ża Zam ku Ujaz dow -
skie go, nie jest przy pad ko wy:
na im pre zie nie mo gło choć by za -
brak nąć Jac ka Me zo Me je ra, na co
dzień szyb kie go bie ga cza ama to ra
z re kor dem ży cio wym w ma ra to nie

na po zio mie 2 go dzin i 48 mi nut.
Pod czas OR LEN War saw Ga mes
na pew no usły szy my kil ka naj now -
szych utwo rów, w któ rych Me zo
do sko na le łą czy pop z hip -ho pem.

Ko lej ną gwiaz dą bę dzie Sar sa,
zna na z te le wi zyj nych ta lent shows
wszech stron na gwiaz da mło de go
po ko le nia oraz Na ta lia Ny kiel,
obec nie naj go ręt sze na zwi sko
na pol skiej sce nie mu zycz nej. 

Na ko niec im pre zy wy stą pi le -
gen dar ny ze spół Va rius Manx &
Ka sia Stan kie wicz. Ra zem za bio rą
uczest ni ków pik ni ku na wspól ną
mu zycz ną pod róż po pio sen kach,

któ re przez wie le lat oku po wa ły
pierw sze miej sca wszyst kich pol -
skich list prze bo jów. Jak pod kre śla
Ka sia, nie wy obra ża so bie ży cia bez
spor tu: – Uwiel biam wszel kie ak -
tyw no ści, któ re an ga żu ją nie tyl ko
cia ło, ale ta kże mózg, a ćwi cze nia
ze ste pem są jed ny mi z mo ich ulu -
bio nych.

OR LEN War saw Ga mes od bę -
dzie się w so bo tę się 22 kwiet nia
na te re nach war szaw skiej Agry ko -
li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji
na www.or len ma ra thon.pl.

(red)

Spor to wa ener gia i gwiaz dy pol skiej mu zy ki na OR LEN War saw Ga mes
�Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się naj więk sze spor to we wy da rze nie tej wio sny czy li OR LEN War saw Ga mes, ro dzin ny pik nik otwar ty dla wszyst kich
miesz kań ców War sza wy. Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach Na ro do we go Świę ta Spor tu i po prze dzi zma ga nia bie ga czy na naj więk szej im pre -
zie bie go wej w Pol sce – OR LEN War saw Ma ra thon. Pod czas ca ło dnio we go pik ni ku, któ ry od bę dzie się w so bo tę 22 kwiet nia na te re nie Par ku
Agry ko la, wy stą pią gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej: Me zo, Sar sa, Na ta lia Ny kiel i Va rius Manx & Ka sia Stan kie wicz.



Czy na uli cach, w par kach
i skwe rach Bia ło łę ki po ja wią się
nie ba wem po idła – kra ny z wo dą
pit ną pod łą czo ne do miej skiej sie -
ci wo do cią go wej? Pó ki co zo sta ną
za in sta lo wa ne w tym ro ku
w Śród mie ściu, m.in. na pla cu
Zba wi cie la i w oko li cy Sta re go
Mia sta. Jak bę dą wy glą dać?
Na ra zie nie wia do mo, ra tusz
ogło sił w po ło wie stycz nia kon -
kurs na ich kon cep cję. Wi ce pre -

zy dent Mi chał Ol szew ski mó wi,
że urzęd ni cy chcą zna leźć jak naj -
lep szą for mę po ideł ka:

– Ta ką, aby mo gła się stać stan -
dar dem te go ty pu urzą dzeń
w War sza wie. Istot ne jest rów nież
zna le zie nie roz wią zań tech nicz -
nych, któ re za pew nią ich ła twy
mon taż i póź niej sze bez pro ble -
mo we użyt ko wa nie.

– Ta kie źró deł ka są po wszech -
nie spo ty ka ne w mia stach Eu ro -

py, czę sto spo ty ka się je zwłasz cza
na po łu dniu. Umo żli wia ją ga sze -
nie pra gnie nia miesz kań com i tu -
ry stom, a dzię ki ład ne mu wzor -
nic twu sta no wią ele ment ma łej
ar chi tek tu ry ulicz nej, sta ją się
wręcz sym bo la mi mia sta – ar gu -
men tu je Ma ciej Cza pliń ski. To on
zło żył w ra mach ubie gło rocz ne go
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go pro jekt
pod ha słem „Pij War sza wo”, któ -
ry wła śnie jest re ali zo wa ny. We -

dług je go po my słu ka żde po ideł -
ko po win no mieć trzy kra ny: dla
do ro słych, dzie ci i – tuż przy zie -
mi – dla zwie rząt, a nie wy ko rzy -
sta na wo da bę dzie od pro wa dza na
do ka na li za cji bu rzo wej.

Sieć w ca łej War sza wie
W tym ro ku Cza pliń ski zgło sił

do bu dże tu roz wi nię cie pro jek tu
zgło szo ne go w po przed niej edy cji
w Śród mie ściu. Chciał by, aby sieć
po ide łek po ja wi ła się w ca łej War -
sza wie, ta kże na Bia ło łę ce. Po -
ideł ka zna leźć by się mia ły na te -

re nach pu blicz nych: przede
wszyst kim na skwe rach, w par -
kach, przy skrzy żo wa niach ulic
z du żym ru chem pie szym i ro we -
ro wym. Bę dą funk cjo no wa ły
przez 7–9 mie się cy w ro ku, z wy -
łą cze niem okre su mro zów. Bę dą
do stęp ne przez 24 go dzi ny na do -
bę przez sie dem dni w ty go dniu.

– Upo wszech nie nie do stę pu
do dar mo wej wo dy pit nej przy da
się nie tyl ko w upa ły, ulży też kie -
sze niom miesz kań ców. Po za tym

uzu peł ni ofer tę te re nów zie lo nych
– zwłasz cza dla upra wia ją cych
spor ty. Bę dzie ko rzyst ne dla śro do -
wi ska na tu ral ne go, po nie waż pro -
wa dzi do zmniej sze nia sprze da ży
bu te lek pla sti ko wych z wo dą i na -
po ja mi – ar gu men tu je Cza pliń ski.

Pięć źró de łek
Wstęp na pro po zy cja za kła da

mon taż po ide łek w pię ciu lo ka li -
za cjach na szej dziel ni cy – w ru -
chli wych punk tach, zwłasz cza od -
wie dza nych przez spa ce ro wi czów,
oso by ak tyw nie upra wia ją ce sport
i ba wią ce się dzie ci. Sta nę ły by
w par ku Pi cas sa przy Bia ło łęc kim
Ośrod ku Kul tu ry, na skrzy żo wa -
niach My śli bor skiej i Po ra jów
oraz Ćmie low skiej i Świa to wi da,
przy urzę dzie dziel ni cy, a ta kże
przy sta cji Ve tu ri lo na ro gu Świa -
to wi da i Han ki Or do nów ny.

Pro po no wa ne lo ka li za cje po zo -
sta ją jed nak we dług pro jek tu
do usta le nia i kon sul ta cji, rów nież
pod wzglę dem mo żli wo ści tech -
nicz nych.

Po mysł wy da je się na praw dę
po zy tyw ny, a przy tym po ży tecz ny.
Przy kła dy in nych miast po ka zu ją,
że ta kie wo do po je w par kach,
na skwe rach, przy ście żkach dla
bie ga czy i ro we rzy stów rze czy wi -
ście speł nia ją swo ją funk cję. Kosz -
tu je to nie wie le, bo mon taż po ide -
łek zo stał wstęp nie wy ce nio ny
na nie speł na 80 tys. zł. Czy pro -
jekt ma szan sę na re ali za cję? Za -
le ży to od wy ni ków gło so wa nia.

(wk)
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

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!

Pięć źródełek wody pitnej na Tarchominie
� Poidełka w różnych miejscach naszej dzielnicy – dobry pomysł?

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.

Poidełko w parku Praskim

źródło: ZO
M
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Pi sem ne za wia do mie nie o na -
dej ściu prze sył ki, któ rą na le ży
ode brać na po czcie, czy li awi zo,
to roz wią za nie funk cjo nu ją ce
od da wien daw na. Ma chy ba rów -
nie du żo plu sów co mi nu sów.
Ostat nio co raz czę ściej sły chać
gło sy o mi nu sach. Skar gi na no to -
rycz nie zo sta wia ne awi zo w sy tu -
acji, gdy od bior ca był w do mu, nie
omi ja ją żad nej dziel ni cy, żad ne go
osie dla. Co mo że być po wo dem?
Czy w grę wcho dzi prze ko na nie,
że od bior cy „i tak nie uda się za -
stać, bo jest w pra cy”?

Czytelnik: zmiana grafiku
pracy

Tak czy ina czej do brze by ło by
zna leźć ja kieś an ti do tum na pro -
blem, któ ry do ty ka wie lu
z nas. I tu pe wien po mysł „pod -
rzu ca” nasz Czy tel nik. Za pro po -
no wał, a wła ści wie za py tał: czy li -
sto no sze mo gli by pra co wać po po -
łu dnia mi? W swym li ście zwra ca
uwa gę, że w go dzi nach 8–16 do rę -
czy cie le naj czę ściej ni ko go w do -
mach nie za sta ją. Do skrzy nek
tra fia ją awi za, a ad re sa ci mu szą
fa ty go wać się na pocz tę. A tam
wia do mo: ko lej ki. Do dat ko wa
licz ba okie nek ge ne ru je wy ższe
kosz ty dla Pocz ty Pol skiej.

„Wszy scy nie za do wo le ni i dro -
go” – pod su mo wu je Czy tel nik,
su ge ru jąc, by li sto no sze pra co wa li
po po łu dniu – na przy kład od go -
dzi ny 12 do 20. Je go zda niem
prze sył ki po le co ne mia ły by więk -
szą szan sę tra fić na czas do ad re -

sa ta – za rów no firm, jak i osób
pry wat nych.

Pocz ta nie chęt na do zmian
Skon tak to wa li śmy się z przed -

sta wi cie la mi Pocz ty Pol skiej, py -
ta jąc czy fir ma by ła by go to wa roz -
wa żyć po mysł na sze go Czy tel ni ka.
Je den z przed sta wi cie li tej in sty -
tu cji przy znał, że teo re tycz nie by -
ło by to mo żli we, cho ciaż rzecz
mu sia ła by być skon fron to wa na
z sze re giem kwe stii praw nych czy
re gu la mi no wych. Je go zda niem
jed nak, na wet gdy by ta kie roz wią -
za nie zo sta ło fak tycz nie przy ję te,

to wów czas z ko lei ode zwa li by się
zwo len ni cy obec ne go sta nu rze -
czy. Pa dły by wów czas py ta nia,
dla cze go prze sył ki nie są, tak jak
daw niej, do star cza ne ra no czy we
wcze snych go dzi nach po po łu -
dnio wych.

Rzecz nik Pocz ty Pol skiej Zbi -
gniew Ba ra now ski pod kre śla, że
je go fir ma w ostat nim cza sie
wpro wa dzi ła licz ne udo god nie nia,
któ re po win ny zmi ni ma li zo wać
pro ble my z od bio rem pa czek
i wa żnych prze sy łek.

– W przy pad ku ryn ku pacz ko -
we go jed ną z opcji jest do rę cze -

nie przez ku rie ra, od biór w ma -
szy nie sa mo ob słu go wej, ale ta kże
sko rzy sta nie z sie ci oko ło 7 tys.
punk tów od bio ru. Tu taj klien ci
ko rzy sta jąc z atrak cyj nej ce ny
za prze sła nie pacz ki, od bie ra ją ją
w naj bli ższej dla sie bie lo ka li za cji
(pla ców ka pocz to wa, sta cja PKN
Or len czy kiosk Ru chu) – in for -
mu je rzecz nik. W przy pad ku od -
bio ru ko re spon den cji ta kże jest
kil ka roz wią zań – do rę cze nie
przez li sto no sza do miesz ka nia,
od biór prze sy łek ze skrzyn ki od -
daw czej (ta kże po le co nych, je śli
za ży czy my so bie ta kiej usłu gi)

a ta kże w pla ców ce pocz to wej
bądź w jed nym z ca ło do bo wych
au to ma tów pocz to wych do stęp -
nych w wy bra nych pla ców kach.

Brak en tu zja zmu dla po my słu
wy ka zał ta kże Ja cek Tu szyń ski,
szef war szaw skich struk tur Nie za -
le żne go Sa mo rząd ne go Związ ku
Za wo do we go Li sto no szy Pocz ty
Pol skiej. Za zna czył przy tym, że
jest to tyl ko je go pry wat na opi nia
a nie ofi cjal ne sta no wi sko. – Prze -

su nię cie go dzin pra cy to ope ra cja,
na któ rą mu sia ło by się skła dać
wie le czyn ni ków. Pierw szym kro -
kiem i tak by ło by roz pa trze nie
roz wią za nia pod ką tem zgod no ści
z pra wem (w tym pra wem pra -
cow ni czym) i mo żli wo ścia mi
prze or ga ni zo wa nia ca łej fir my
– po wie dział. Ta kże on zwró cił
uwa gę, że ewen tu al ne zmia ny
w go dzi nach do star cza nia prze sy -
łek wie lu mo gły by się nie spodo -
bać. – Spo ra gru pa lu dzi już się
przy zwy cza iła do te go, że je ste -
śmy ra no al bo we wcze snych go -
dzi nach po po łu dnio wych. To też
na si klien ci – do da je.

(AS)

Listonosze powinni pracować popołudniami?
� Czy zmiana godzin pracy listonoszy poprawiałby nastroje klientów Poczty Polskiej?

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.
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OGŁOSZENIA DROBNE 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

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

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

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 513-606-666

·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.

Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.

Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,

konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa ul.

Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel.

535-920-035

·Remonty kompleksowo i solidnie. Tel.

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

FINANSE
·Biuro rachunkowe – KPiR, ryczałt, dojazd

500-798-266

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

·Pomoc w trudnych sytuacjach finansowych TEL.

501-286-776

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

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

·Mycie okien, sprzątanie. 723-877-462

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

TTWWOORRZZEENNIIEE  SSTTRROONN  wwwwww  229988  zzłł!!  wwwwww..pprrooddoo..ppll
tteell..888888--553377--663333

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

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






