
W ostatnich 12 latach na Biało-
łęce przybyło ponad 50 tys. osób.
Już w 2018 r. w naszej dzielnicy
powinno być więcej mieszkańców
niż na Targówku. Dane nie
uwzględniają kilkudziesięciu ty-
sięcy niezameldowanych osób.
Zielona Białołęka to szczególnie
dynamicznie rozwijający się ob-
szar. Według planów miejscowych
istnieje tu ponad 1000 ha tere-
nów, które są przeznaczone
pod wielotysięczne osiedla. Real-
na chłonność obszaru wynosi po-
nad 200 tys. mieszkańców!

Kluczową sprawą jest więc zapla-
nowanie odpowiednich dróg oraz
systemu komunikacji publicznej.
W 2007 roku rada dzielnicy wystąpi-
ła o przedłużenie planowanej linii
tramwajowej wzdłuż ul. św. Wincen-
tego i Głębockiej na Bródnie i skie-
rowanie jej do nas, w stronę wiel-
kich osiedli. W zeszłym roku prze-
bieg nowych torów wpisano do naj-
ważniejszego dokumentu planistycz-
nego miasta. Tramwaj ma dowieźć
nas do metra. Dlatego trzy lata te-
mu zaproponowaliśmy przeniesie-
nie ostatniej stacji II linii na Zieloną
Białołękę, w rejon skrzyżowania
Trasy Toruńskiej i ul. Głębockiej.

Biuro Drogownictwa widzi
tylko pola z kapustą

Taki oburzający żart usłyszeli-
śmy w jednej z najważniejszych
miejskich instytucji. Pomimo
oczywistych merytorycznych argu-
mentów, nasze postulaty komuni-
kacyjne nie uzyskują akceptacji.
Biuro Drogownictwa i Komuni-
kacji używa niewłaściwych danych
demograficznych (bez oparcia
o plany miejscowe), które znaczą-
co zaniżają liczbę mieszkańców
i w efekcie przekłamują wyniki
wszelkich opracowań. Zignoro-
wano opracowania demograficz-
ne wykonane na zlecenie naszej
dzielnicy. Biuro zajmowało się
nierealnymi wielokilometrowymi
wariantami nowych tras metra za-

miast skupić się na tym, co rze-
czywiście jest potrzebne.

Będziemy postulować
na nadzwyczajnej sesji

Wnosimy o dopisanie linii
tramwajowej na Zieloną Białołę-
ką do miejskiej listy projektów
starających się o dotację Unii Eu-
ropejskiej. Potrzebne jest nie-
zwłoczne wykonanie komplekso-
wych badań demograficznych pół-
nocno-wschodnich obszarów mia-
sta a następnie studium obsługi
komunikacyjnej, które wskaże
kierunki rozwoju. Miejmy też na-
dzieję, że Biuro Drogownictwa
dostrzeże w końcu, że Zielona
Białołęka to nie pola z kapustą.

Waldemar Roszak

Żądamy tramwaju
� W czerwcu przedstawiono listę projektów tras tramwajowych, na budowę których
Warszawa będzie się starała zdobyć dotację z Unii Europejskiej (na lata 2014–2020).
Ku naszemu zaskoczeniu, nie znalazły się na niej tory na Zieloną Białołękę,
o powstanie których walczymy od lat. Protestujemy przeciwko temu!
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Tramwaj ma
dowieźć nas

do metra.
W zeszłym roku

przebieg
nowych torów

wpisano do
najważniejszego

dokumentu
planistycznego

miasta



Prze jazd ro we ro wy przez Świ -
der ską, obok na sy pu mo stu Skło -
dow skiej -Cu rie, to miej sce skraj -
nie nie bez piecz ne. Wie dzą o tym

wszy scy ro we rzy ści, nie jest to ta -
jem ni cą dla urzęd ni ków, a pro -
blem ten po ru sza li śmy do kład nie
rok te mu w ar ty ku le pt. „Dro ga

ro we ro wa na no wym mo ście to
fu szer ka”. Nie bez pie czeń stwo po -
le ga na tym, że ro we rzy ści zje -
żdża ją cy z du żą pręd ko ścią z mo -
stu są cał ko wi cie nie wi docz ni dla
kie row ców prze je żdża ją cych
pod es ta ka dą.

– 11 czerw ca by łem świad kiem
po trą ce nia w tym miej scu ro we -
rzyst ki, na prze jeź dzie ro we ro -
wym – pi sze au tor blo ga Ro we ro -
wa wa.pl. – Zje żdża ła z mo stu
i wpa dła pod wy je żdża ją cy z tu ne -
lu sa mo chód. Kto za wi nił? Or ga -
ni za cja ru chu na tym skrzy żo wa -
niu jest zde cy do wa nie do ba ni.

To praw da. Kie row cy wy je żdża -
ją cy spod es ta ka dy wi dzą znak
„dro ga z pierw szeń stwem prze jaz -
du” su ge ru ją cy, że prze jazd two -
rzy skrzy żo wa nie, na któ rym sa -
mo cho dy ma ją pierw szeń stwo
przed ro we ra mi. Prze jazd nie
two rzy skrzy żo wa nia, a znak,
umiesz czo ny na tym sa mym słu -
pie co in for ma cja o „przej ściu dla
pie szych i prze jeź dzie ro we ro -
wym”, do ty czy pierw szeń stwa
Świ der skiej przed ulicz ką pro wa -
dzą cą na plac par kin go wy na ty -

łach ko mi sa ria tu. Świad czą o tym
trzy fak ty: ana lo gicz ne go nie ma
z dru giej stro ny przej ścia i prze -
jaz du, pierw szeń stwo przed ro we -
ra mi ozna cza ło by ta kże pierw -
szeń stwo przed pie szy mi a prze -
jazd ro we ro wy nie two rzy skrzy -
żo wa nia z jezd nią. Co naj cie kaw -
sze, zgod nie z pier wot nym pro -
jek tem Tra sy Mo stu Skło dow -
skiej -Cu rie prze jazd ten miał być
wy nie sio ny ra zem z przej ściem.
Dla bez pie czeń stwa i dla pod kre -
śle nia pierw szeń stwa pie sze go
i ro we ru przed sa mo cho dem.

Błę dy w pro jek cie i ozna ko wa -
niu po sta no wił na pra wić je den
z miesz kań ców, Jan Po czo but,
któ ry zgło sił do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go pro jekt „Bez piecz ny
Prze jazd Ro we ro wy”.

– By łem świad kiem sy tu acji
o włos od tra ge dii, kie dy sa mo -
chód w ostat niej chwi li za ha mo -
wał przed gru pą ro we rzy stów
– pi sze au tor. – Brak bez pie czeń -
stwa w tym miej scu sy gna li zu ją
za rów no ro we rzy ści, jak i kie row -
cy. Po za se zo nem ro we ro wym
z przej ścia ko rzy sta wie le osób

chcą cych do stać się na przy sta nek
tram wa jo wy i au to bu so wy oraz
bie ga cze, bie gną cy przez most.

Pro jekt jest pro sty. Za kła da
umiesz cze nie przej ścia dla pie -
szych i prze jaz du ro we ro we go
na pro gu zwal nia ją cym oraz usta -
wie nie zna ków ostrze ga ją cych
o uspo ko je niu ru chu i ogra ni cze -
niu pręd ko ści do 30 km/h. Rzecz -
nicz ka Za rzą du Dróg Miej skich
Ka ro li na Ga łec ka za pew nia, że
dro go wcy zna ją pro blem i chcą
współ pra co wać przy je go roz wią -
za niu. ZDM po zy tyw nie zwe ry fi -
ko wał pro jekt, mi mo wąt pli wo ści,
czy uspo ko je nie ru chu nie na ru -
szy gwa ran cji na tra sę mo stu (je śli
pro jekt wy gra, in ży nier ru chu bę -
dzie mu siał wy ra zić zgo dę na od -
stęp stwo).

– Na wet je śli pro jekt nie wygra
w głosowaniu, bę dzie my roz wa żać
ta kże in ne spo so by, któ re da dzą
pie szym, ro we rzy stom i kie row -
com bez pie czeń stwo – mó wi Ga -
łec ka.

Dro go wcy i ro we rzy ści mó wią -
cy jed nym gło sem? Po sku pie niu
w rę kach Łu ka sza Pu chal skie go
funk cji peł no moc ni ka ro we ro we -
go i dy rek to ra ZDM w War sza wie
dzie ją się dziw ne rze czy.

Do mi nik Ga dom ski

Koszmarny przejazd rowerowy do naprawy?
� Białołęccy rowerzyści walczą o poprawienie bezpieczeństwa na fatalnie zaprojektowanym przejeździe
na Tarchominie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we, jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010 r.
uczest ni czył w wy pad ku dro go -
wym, w wy ni ku któ re go do znał zła -
ma nia no gi i wstrzą śnie nia mó zgu.
Je go spra wa by ła pro wa dzo -
na przez jed ną z wio dą cych kan ce -
la rii praw nych. Nie ste ty chci wość
praw ni ków czę sto nie zna umia ru.
Po nad 65% z kwo ty za są dzo ne go
od szko do wa nia zo sta ło za gar nię te
przez kan ce la rię. Wła śnie dla te go
po wsta ła Fun da cja, któ ra nie od -
płat nie pro wa dzi przed są do we
spo ry pod opiecz nych z ubez pie czy -
cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -
wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do Fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz co -
raz czę ściej kie ru je spra wy do są du
na wet na nie wiel kie kwo ty, by prze -
ciw sta wić się nie uczci wym prak ty -
kom to wa rzystw ubez pie czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nia
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dkach dro go -
wych lub w in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od to wa rzystw
ubez pie czeń lub in nych pod mio tów
zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,  
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.
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Od kil ku dni za nie dba ny te ren
zie lo ny na wschód od Trak tu
Nad wi ślań skie go jest suk ce syw nie
gro dzo ny. To oczy wi ście przy go -
to wa nia do bu do wy Ga le rii Pół -
noc nej. Gdy za dwa la ta zo sta nie
otwar ta, sta nie się jed nym z naj -
po pu lar niej szych miejsc od wie -
dza nych przez miesz kań ców Tar -
cho mi na, środ ko wej Bia ło łę ki, Ja -
błon ny i Le gio no wa.

Zgod nie z pla nem umiesz czo -
nym na stro nie in ter ne to wej Ga le -
rii Pół noc nej głów ne wej ście bę dzie
na ro gu Świa to wi da i no wej prze -
czni cy, któ ra po wsta nie w ra mach
in we sty cji mię dzy Trak tem Nad wi -
ślań skim a Mo dliń ską, obok przy -
stan ku au to bu so we go Mi le nij na.
Jed no wej ście bę dzie zlo ka li zo wa -
ne od stro ny Świa to wi da, dwa
– od Trak tu Nad wi ślań skie go,

ostat nie – od no wej uli cy, na któ rej
bę dą ta kże dwa wjaz dy do ga ra żu
(trze ci bę dzie od stro ny Le li wi tów).

Je śli cho dzi o do jazd sa mo cho -
dem, to spra wa jest pro sta. In we -
stor wy bu du je dwie no we dro gi
– rów no le głą do Świa to wi da i łą -
czą cą je obie – a Za rząd Trans -
por tu Miej skie go po sze rzy Świa -
to wi da do prze kro ju 2 × 2. Obok
ra tu sza po zo sta nie jed nak wą skie
gar dło a skrzy żo wa nie z Mo dliń -
ską nie zo sta nie prze bu do wa ne
na ron do, o któ rym by ło gło śno
kil ka lat te mu. Tak czy ina czej
więk szość klien tów bę dzie tra dy -
cyj nie ko rzy stać z ko mu ni ka cji
miej skiej. Tuż obok pla cu bu do wy
otwar to w grud niu li nię tram wa -
jo wą, ale… bra ku je przy stan ku!

Gdy by tram wa je ja dą ce z No -
wo dwo rów, pół noc ne go Tar cho -
mi na, Mło cin i Bie lan za trzy my -
wa ły się przed sa mym wej ściem
do cen trum han dlo we go, mo gło -
by to za chę cić wie le osób do ko -
rzy sta nia z ko mu ni ka cji miej skiej.
Nie ste ty przy sta nek ten ist nie je
tyl ko na… ry sun ku in we sto ra Ga -

le rii Pół noc nej. Fi zycz nie go nie
ma i nie bę dzie a to ry zbu do wa no
po złej stro nie Trak tu Nad wi ślań -
skie go, unie mo żli wia jąc zbu do wa -
nie na wet sa me go przy stan ku

w kie run ku Tar cho mi na Ko ściel -
ne go w part ner stwie pu blicz no -
-pry wat nym. Naj bli ższy przy sta -
nek tram wa jo wy bę dzie więc
na skrzy żo wa niu z My śli bor ską,
w od le gło ści spa ce ru. Na szczę -
ście są au to bu sy.

Dziś na przy stan ku na żą da nie
przy Mi le nij nej za trzy mu ją się tyl -

ko 152, 186 i 211, ale prze kształ -
ce nie go w przy sta nek sta ły i za -
trzy my wa nie na nim ta kże li nii
przy spie szo nych to kwe stia jed nej
de cy zji Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go. Dwa la ta to mnó stwo cza -
su, ale praw do po dob nie po
otwar ciu cen trum han dlo we go
po ja wią się wnio ski, by zmie nić
tra sy in nych li nii kur su ją cych
w oko li cy, tak by za trzy my wa ły się
mo żli wie bli sko wej ścia. Ko rek ta
tra sy 511 da ła by wy god ny do jazd
miesz kań com Hen ry ko wa a 133
– Chosz czów ki. Ale to te mat
na rok 2017.

Bez pro ble mo wo za po wia da się
za to do jazd ro we rem. Tar cho min
ma już do brą sieć dróg ro we ro -
wych. Zna ko mi cie pre zen tu je się
pod tym wzglę dem Trakt Nad wi -
ślań ski a ra zem z dru gą jezd nią
Świa to wi da po wsta nie ta kże dru -
ga, już as fal to wa dro ga na tej uli -
cy. Otwar cie Ga le rii Pół noc nej to
ta kże pierw sza na Bia ło łę ce szan -
sa na fi nan so wa ną za pry wat ne
pie nią dze wy po ży czal nię Ve tu ri lo.
Wie lu wła ści cie li cen trów han dlo -
wych i biu row ców in we stu je w ro -
we ry pu blicz ne i choć GTC na ra -
zie nie za ję ło sta no wi ska w tej
spra wie, to z pew no ścią roz wa ża
ten wa riant.

Do mi nik Ga dom ski

Jak dojedziemy do Galerii Północnej?
� Przy Światowida trwa grodzenie terenu, na którym rozpocznie się wkrótce budowa Galerii Północnej. Już teraz
warto pomyśleć, jak do niej dojedziemy.

Tramwaje
jadące z Nowodworów,
północnego Tarchomina,
Młocin i Bielan nie będą
zatrzymywały się
przed samym wejściem
do centrum handlowego.
Przystanek ten istnieje
tylko na… rysunku
inwestora Galerii
Północnej.



Jest to oczy wi ście mo żli we, ale
pod pew ny mi wa run ka mi. Pro ces
utwo rze nia wspól no ty miesz ka nio -
wej w ce lu odłą cze nia się od spół -
dziel ni, na le ży roz po cząć od prze -
kształ ce nia w da nej nie ru cho mo ści
lo ka li spół dziel czych w od ręb ną
wła sność.

Je śli wła ści cie la mi w da nej nie ru -
cho mo ści sta je się więk szość by łych
spół dziel ców, li czo na wg wiel ko ści
po sia da nych udzia łów w nie ru cho -
mo ści, wów czas po ja wia się mo żli -
wość na odłą cze nie się od spół dziel -
ni. Ta ka więk szość mo że bo wiem
pod jąć uchwa łę, że w za kre sie ich
praw i obo wiąz ków oraz za rzą du
nie ru cho mo ścią wspól ną bę dą mia -
ły za sto so wa nie prze pi sy usta wy
o wła sno ści lo ka li i od te go mo men -
tu do pie ro prze sta ją ich obo wią zy -

wać prze pi sy pra wa spół dziel cze go.
Mo gą prze jąć za rząd nie ru cho mo -
ścią i za cząć wy ko ny wać swo je pra -
wo wła sno ści. Gdy by nie by ło jed -
nak ta kiej uchwa ły, to do pie ro
z chwi lą wy od ręb nie nia wła sno ści
wszyst kich lo ka li i po usta le niu
człon ko stwa ostat nie go wła ści cie la,
sto su je się już au to ma tycz nie prze -
pi sy okre ślo ne w usta wie o wła sno -
ści lo ka li.

Jak for mal nie te go do ko nać?
Wa run kiem ko niecz nym jest po -

zy ska nie nie zbęd nej więk szo ści
do pod ję cia uchwa ły. War to więc
upew nić się i po roz ma wiać z są sia -
da mi przed pod ję ciem ini cja ty wy
w tej spra wie.

Je że li znaj dzie się do sta tecz na
gru pa i aby for mal no ściom sta ło się

za dość, na le ży skie ro wać wnio sek
do za rzą du spół dziel ni z pod pi sa mi
wła ści cie li po sia da ją cy mi łącz nie
mi ni mum 10 proc. udzia łów w nie -
ru cho mo ści wspól nej (naj le piej po -
nad 50 proc., wte dy jest pew ność, że
więk szość wła ści cie li te go chce).

We wnio sku na le ży też okre ślić
re al ny ter min, w któ rym za rząd
spół dziel ni ma zwo łać ze bra nie.
Mi mo że nor my praw ne wska zu -
ją, że prze pi sów usta wy o wła sno -
ści lo ka li do ta kich „wspól not
spół dziel czych” nie sto su je się, to
jed no cze śnie za strze ga ją wy jąt ki
od tej za sa dy.

W art. 27 ust. 3 znaj du je się je den
z ta kich wy jąt ków, z któ re go wy ni -
ka, że prze pi sów usta wy o wła sno ści
lo ka li o wspól no cie miesz ka nio wej
i ze bra niu wła ści cie li nie sto su je się,

z za strze że niem wła śnie pod ję cia
uchwa ły o odłą cze niu od spół dziel -
ni. Za tem oczy wi ste jest, że za rząd
spół dziel ni mu si zwo łać ze bra nie
w ro zu mie niu usta wy o wła sno ści
lo ka li i w try bie prze wi dzia nym dla
tej wła śnie usta wy. W tym przy pad -
ku nie ma mo wy o wal nym zgro ma -
dze niu.

Z uwa gi na to, iż spół dziel nia
spra wu je za rząd w for mie za rzą du
po wie rzo ne go, nie wy ga śnie on au -
to ma tycz nie. Jest on jed ną z form
za rzą du prze wi dzia ną w usta wie
o wła sno ści lo ka li, dla te go też wła -
ści cie le lo ka li mu szą pod jąć
uchwa łę za pro to ko ło wa ną przez
no ta riu sza o od wo ła niu za rzą du
w oso bie spół dziel ni. Mo gą jed no -
cze śnie do ko nać wy bo ru no we go
za rzą du.

Czy ist nie je ja kieś ry zy ko zwią -
za ne z odej ściem od spół dziel ni?

Za sad ni czo nie. Na le ży jed nak
za sta no wić się czy wspól no ta sa -
ma po ra dzi so bie z utrzy ma niem
i roz li cza niem bu dyn ku, czy nie
war to jed nak pod pi sać umo wy
z pro fe sjo nal ną fir mą za rząd czą.
Trud no ści mo gą też po ja wić się
w przy pad ku bu dyn ku o bar dzo
złym sta nie tech nicz nym, wy ma -
ga ją ce go znacz nej licz by środ ków
pie nię żnych na sfi nan so wa nie re -
mon tów. Spół dziel nie z re gu ły
w pierw szej ko lej no ści re mon tu ją
ta kie bu dyn ki, więc teo re tycz nie
w spół dziel ni po win no się naj -
szyb ciej do cze ka nie zbęd ne go re -
mon tu. Ale tu na su wa się py ta nie
– gdzie spół dziel nia by ła do tej
po ry? Dla cze go nie za ję ła się ta -
kim re mon tem?

Nie za le żnie jed nak od po wy -
ższe go, spół dziel nia miesz ka nio -
wa, w związ ku z prze ję ciem za rzą -
dza nia przez wspól no tę miesz ka -

nio wą, po win na roz li czyć się
z wpła co nych za li czek na kosz ty
za rzą dza nia nie ru cho mo ścią
wspól ną i zwró cić nie wy dat ko wa -
ne środ ki pie nię żne.

Mariusz Moczulski
Dyrektor Regionalny

Zespół Zarządców
Nieruchomości Sp. z o.o.

Spółdzielnia, wspólnota 
czy profesjonalna firma zarządcza?
� Czy jeśli nie podoba nam się w spółdzielni mieszkaniowej, to możemy zrezygnować z jej usług?

Czy istnieje
jakieś ryzyko związane
z odejściem
od spółdzielni?
Zasadniczo nie.
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Bu do wa ogrom ne go ru ro cią gu
bu dzi po wszech ną nie chęć wśród
miesz kań ców. Lu dzie nie chcą, by
pod zie mią prze bie ga ła wiel ka ru -
ra z ga zem. – Wo kół są do my,
a na do da tek pla no wa na jest bu -
do wa szkół: pod sta wo wej i gim na -

zjum. We dług nich ozna czać to
mo że w przy szło ści ży cie na bom -
bie. – W 2013 ro ku do szło do po -
twor nej ka ta stro fy w Jan ko wie
Przy godz kim. Roz sz czel nił się ga -
zo ciąg i w wy ni ku wy bu chu zgi nę -
ły dwie oso by. Bo imy się, że mo że
dojść do po wtór ki – ar gu men to -
wał na ma jo wej se sji rad ny Piotr
Ciesz kow ski. Z ko lei na nad zwy -
czaj nej se sji 23 czerw ca na po sie -
dze nie przy szedł Zbi gniew Ciesz -
kow ski (zbie żność na zwisk z rad -

nym przy pad ko wa). I od czy tał pi -
smo miesz kań ców, któ rzy są prze -
ciw ni bu do wie ga zo cią gu. – Wy ra -
zi li oni po wszech ne nie za do wo le -
nie i dez apro ba tę – sko men to wał.

Bur mistrz Piotr Ja wor ski od po -
wie dział, że od by ło się jed no spo -
tka nie z przed sta wi cie la mi in we -
sto ra. – Wstęp na pro po zy cja prze -
bie gu te go ga zo cią gu jest po pro -
stu ku rio zal na. Nie wy obra żam
so bie, aby ru ra tak wy so kie go ci -
śnie nia ko li do wa ła z bu do wą do -
mów, osie dli oraz gim na zjum
i szko łą pod sta wo wą – stwier dził
bur mistrz. Gaz -Sys tem chciał by
bo wiem ga zo ciąg po pro wa dzić
przez śro dek Kę py. Wła dze dziel -
ni cy za pro po no wa ły al ter na tyw ne
tra sy: pod li nią wy so kie go na pię -
cia lub śla dem uli cy Alu zyj nej.

In we sty cja bę dzie pro wa dzo na
w opar ciu o spe cu sta wę ga zo wą.
Ozna cza to, że spół ka Gaz -Sys -
tem mo że so bie po pro stu wje -
chać na plac bu do wy cię żkim
sprzę tem. Je dy ną szan są na uzy -
ska nie zmia ny prze bie gu ga zo cią -
gu jest do bra wo la in we sto ra.
Zgod nie ze spe cu sta wą Gaz -Sys -
tem mu si jed nak skon sul to wać tę
in we sty cję z sa mo rzą dem. Ne ga -
tyw na opi nia mia sta mo że wpły -
nąć na zmia nę prze bie gu ru ry.

Osta tecz na de cy zja bę dzie za le ża -
ła od de cy zji Gaz -Sys te mu. Co
na to in we stor? Nie ste ty dy rek tor
biu ra ko mu ni ka cji kor po ra cyj nej
Mał go rza ta Po lkow ska nie od po -
wie dzia ła na na sze py ta nia.

To sa mo na Że ra niu
To nie je dy na ru ra z ga zem,

któ ra bu dzi nie chęć bia ło łę czan.

Miesz kań cy Że ra nia zde cy do wa -
nie pro te stu ją prze ciw ko bu do wie
przez PGNiG Ter mi ka ga zo cią gu
pro wa dzą ce go rów nież z Rem -
belsz czy zny, ale wzdłuż Ka na łu
Że rań skie go do elek tro cie płow ni
przy Mo dliń skiej. Nie chęć do tej
in we sty cji bu dzi nie tyl ko roz miar
ru ry, ale ta kże ko niecz ność wy cin -
ki 1400 drzew, w tym po mni ków

przy ro dy. In we stor obie cu je na sa -
dze nia w miej scu wy cię tych
drzew, a bu do wę ga zo cią gu tłu -
ma czy ko niecz no ścią mo der ni za -
cji Elek tro cie płow ni Że rań. Za -
miast pa lić wę glem i za tru wać
śro do wi sko, bę dzie pro du ko wać
cie pło, któ re po wsta nie w wy ni ku
spa la nia ga zu.

Prze my sław Bur kie wicz

Nie chcemy gazociągu na Kępie Tarchomińskiej
� Blady strach padł na mieszkańców Kępy Tarchomińskiej, ponieważ firma Gaz-System S.A. planuje tu budowę gazociągu relacji
Rembelszczyzna – Mory. Rura miałaby mieć nawet 700 milimetrów średnicy. – Jesteśmy z tego powodu bardzo niezadowoleni – mówił
na nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy Zbigniew Cieszkowski, mieszkaniec Kępy.
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Wstępna
propozycja przebiegu
tego gazociągu jest
po prostu kuriozalna. Nie
wyobrażam sobie, aby
rura tak wysokiego
ciśnienia kolidowała
z budową domów, osiedli
oraz gimnazjum i szkołą
podstawową – mówi
burmistrz.

Kępa Tarchomińska nie chce gazociągu Burmistrz proponuje trasę pod widoczną w tle linią wysokiego napięcia



reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Bia ło łęc kie hot -spo ty już po -
wsta ją – w mar cu usta la no wa run -
ki pod łą czeń prą du, póź niej po -
szu ki wa no wy ko naw cy in sta la cji.

– Pra ce trwa ją – mó wi Ma rze na
Gaw kow ska, rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy Bia ło łę ka. – Usy tu owa -
ne bę dą w par kach, mię dzy in ny -
mi w par ku Hen ry kow skim oraz
na skwe rach i pla cach za baw.

Do kład niej: punk ty po ja wią się
w par kach przy Ce ra micz nej
(mniej wię cej w cen trum te re nu),
przy Ma gicz nej (w po bli żu bo isk),
dwa ro ute ry bę dą za in sta lo wa ne
w par ku Pi cas sa i je den przy Stru -

my ko wej. Za się giem ma ją obej -
mo wać ca łą po wierzch nię par -
ków.

No we hot -spo ty bę dą dzia łać
pod ko niec sierp nia, naj póź niej we
wrze śniu. Ape tyt ro śnie w mia rę
je dze nia – w tym ro ku do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go ta kże zgło szo no
utwo rze nie sie ci punk tów do stę po -
wych, tym ra zem w re jo nie ulic
Wit ti ga – My śli bor skiej – Me hof -
fe ra – Świ der skiej. Czy tra fi do re -
ali za cji? Wszyst ko za le ży od wy ni -
ków gło so wa nia, któ re po zna my
naj póź niej 10 lip ca.

(red)

Bezpłatny internet w parkach
� Ubiegłoroczna edycja budżetu partycypacyjnego
przyniosła projekt budowy bezpłatnych punktów
dostępowych do internetu na Białołęce. W tym roku
planowane są kolejne.

Dla du żych i ma łych
Se zon let ni w miej scu ak tyw no -

ści lo kal nej roz pocz nie otwar cie
„stre fy re lak su” na pla cu
przed bu dyn kiem przy uli cy Głę -
boc kiej 84. Bę dzie mo żna przyjść
na ka wę czy her ba tę, po czy tać
ksią żkę, po grać w gry plan szo we,
pił ka rzy ki i bad min to na. Spe cjal -
ny ką cik zo sta nie przy go to wa ny
dla dzie ci, pla no wa ne są rów nież
za ję cia dla naj młod szych pro wa -
dzo ne przez ani ma to rów. Co wię -
cej, w piąt ko we wie czo ry, nie za le -
żnie od po go dy, w pra cow ni
przy „3 po ko jach” od by wa ją się
se an se fil mo we. Pod czas lip co -
wych po ka zów zo ba czy my naj -
więk sze prze bo je ki na hisz pań -
skie go, fran cu skie go i ame ry kań -
skie go. Przed fil mem miesz kań cy
wspól nie przy go to wu ją na miej -

scu po pcorn. Pe łen re per tu ar ki na
mo żna otrzy mać wy sy ła jąc wia do -
mość na ad res: 3po ko jez ki -
nem@gma il.com, bądź dzwo niąc
do „3 po koi”.

W ogrodzie, pracowni
i w terenie

Otwar ta pra cow nia nie za po mni
rów nież o swo im do tych cza so wym
prze zna cze niu. Dzię ki wy po sa że -
niu jej w stół warsz ta to wy oraz na -
rzę dzia ta kie jak wier tar ka, ima -
dło czy szli fier ka, mo że my przy być
do „3 po koi z kuch nią” i na pra wić
swo je na rzę dzia ogro do we lub
przy go to wać ro wer do se zo nu.
Mi le wi dzia ny jest ka żdy, kto chce
na ma lo wać ob raz, wy ko nać rzeź -
bę, gra fi kę lub od no wić me ble.
Prze strzeń pra cow ni udo stęp nia -
na jest bez płat nie. Po wy ko na niu

cię żkiej pra cy, na le ży się od po czy -
nek, a w sło necz ne let nie dni
świet nym roz wią za niem mo że
oka zać się ogród. W Ogro dzie Są -
siedz kim przy „3 po ko jach” mo -
żna roz pa lić ogni sko, opa lać się
na le ża ku czy po ba wić z dzieć mi
w pia skow ni cy. Na bar dziej ak tyw -
nych cze ka ją są siedz kie grząd ki,
któ re mo żna re gu lar nie pod le wać,
pie lić i zbie rać z nich plo ny.

Od lip ca swo je po my sły mo żna
re ali zo wać rów nież po za bu dyn -
kiem „3 po koi”. Ani ma to rzy po -
mo gą zor ga ni zo wać ró żne go ro -
dza ju im pre zy w te re nie – od pik -
ni ków po warsz ta ty czy spo tka nia.
Jest to do bra oka zja do po zna nia
miesz kań ców swo jej oko li cy, a na -
wet z te go sa me go bu dyn ku.
Wszyst kie dzia ła nia są otwar te,
nie ko mer cyj ne i o są siedz kim
cha rak te rze.

Prze rwa w sek cjach – nie
wszyst kich

Część wy da rzeń cy klicz nych
w „3 po ko jach” ma wa ka cyj ną
prze rwę. Ję zyk wło ski, szyb ka na -
uka oraz za ję cia sek cyj ne BOK -
-u bę dą od by wać się po now nie
od wrze śnia. Nie za brak nie jed -
nak la tem warsz ta tów ar ty stycz -
nych, mo żna więc jak do tej po ry
przyjść we wto rek na ro bót ki
ręcz ne, w śro dę na ma lo wa nie
na je dwa biu oraz na so bot ni de -
co upa ge. Na to miast dla mi ło śni -
ków mu zy ki w nie dzie le od by wa ją
się gi ta ro we jam ses sion.

ja

„3 pokoje z kuchnią” latem
� Upalne dni to początek wytężonej pracy animatorów kultury. Nie próżnuje także
załoga „3 pokoi z kuchnią”.

Swoje pomysły można realizować 
również poza budynkiem „3 pokoi”

Fot. J. A
dam

iak



Stra żni cy po je cha li i po twier dzi li,
że w la sku ro śnie kil ka na ście krzacz -
ków ko no pi in dyj skich. We zwa li po -
li cję, a ta zli kwi do wa ła ro śli ny.

– To by ły ty po we sa mo siej ki, po -
dob nych przy pad ków w War sza wie
jest kil ka rocz nie – mó wi Mo ni ka
Ni żniak, rzecz nicz ka stra ży miej skiej.

I jak na sa mo siej ki przy sta ło
– w miej sce wy kar czo wa nych wy -
ro sły no we, ale mi ło śni cy zie lo ne -
go dym ka niech się nie cie szą
– ty mi ziół ka mi też za ję ły się od -
po wied nie słu żby.

TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji
stra ży miej skiej
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„Maryśka” na Myśliborskiej
� Kilka dni temu straż miejska dostała zgłoszenie, że
na Myśliborskiej – w pobliżu Płużnickiej – rośnie sobie
marihuana.

Dwie pierw sze to dzia ła ją ce
w ra mach Fil mo wej Sto li cy La ta ki -
na w par kach przy Ma gicz nej oraz
Hen ry kow skim. W tym pierw szym
trwać bę dzie cykl „Ma gicz ne hi ty”
– w ko lej ne lip co we i sierp nio we
śro dy bę dzie mo żna zo ba czyć fil my
do bre, acz wca le nie ta kie „oczy wi -
ste”. Co to bę dzie? 15 lip ca „Czło -
wiek na kra wę dzi” As ge ra Le tha,
ty dzień póź niej – ko me dia Me la
Bro ok sa „Hi sto ria świa ta”, w ostat -
nią śro dę lip ca – fran cu ska ko me -
dia „Bab cia gan dzia”. Se an se roz -
po czy na ją się o 21.45.

W sierp nio we wie czo ry na Ma -
gicz ną or ga ni za to rzy za pra sza ją
pół go dzi ny wcze śniej – o 21.15.5

sierp nia „Oca lo ny” z Mar kiem
Wahl ber giem, a ty dzień póź niej
– „Last Ve gas” z 2013 ro ku z Mi -
cha elem Do ugla sem, Mor ga nem
Fre ema nem, Ro ber tem de Ni ro
i Ke vi nem Kli ne.

Z ko lei park Hen ry kow ski ku sić
bę dzie pro duk cja mi z lat 2012/13.
W ko lej ne piąt ki, po cząw szy od 3
lip ca, bę dzie mo żna zo ba czyć flmy:
„Znie wo lo ny”, na stęp nie „Ope ra -
cja Ar go” (10 lip ca), „Se kret ne ży -
cie Wal te ra Mit ty” (17 lip ca), 24 lip -
ca zo sta nie wy świe tlo ny „La bi rynt”
a 31.07 – „Gra En de ra”. W lip cu
pro jek cje – po dob nie jak w przy -
pad ku ki na na Ma gicz nej – roz po -
czy na ją się o 21.45. W sierp niu

– o 21.15. Wte dy też bę dzie mo żna
zo ba czyć „Ru by Sparks” (7 sierp -
nia), „Jobs” – 14 sierp nia i na ko -
niec, 21 sierp nia „Bez piecz na przy -
stań” Las se Hal l stro ma.

A trze cie ki no? Dzia ła w Cen -
trum Fort (daw niej Fort Pion tek)
przy Mo dliń skiej. Tu fil my wy świ -
we tla ne bę dą o 21.30 (w lip cu)
oraz 21.00 (w sierp niu i wrze śniu).
Re per tu ar: 4 lip ca – „Nie ty kal ni”
(ko me dia), 11 lip ca – „Czar ny kot,
bia ły kot” (ko me dia), 18 lip ca
– „Je stem Bo giem” (sci -fi, thril -
ler), 25 lip ca – „Ko bie ta w czer ni”
(hor ror), 1 sierp nia – „Er ra tum”
(dra mat psy cho lo gicz ny), 8 sierp -
nia – „Ko cha nek kró lo wej” (me lo -
dra mat, hi sto rycz ny), 15 sierp nia
– „Trzy Kró le stwa” (hi sto rycz ny,
ak cja; Chi ny), 22 sierp nia – „Spód -
ni ce w gó rę” (ko me dia; Fran -
cja), 29 sierp nia – „Mu si my po roz -
ma wiać o Ke vi nie” (dra mat, thril -
ler), 5 wrze śnia – „La bi rynt Fau -
na” (fan ta sy), 12 wrze śnia – „Do -
kąd te raz” (dra mat, ko me dia).

Na wszyst kie pro jek cje wstęp
jest oczy wi ście wol ny.

(red)

Plenerowe kina na Białołęce – są trzy!
�W te wakacje miłośnicy kina „pod chmurką” na Białołęce powinni być usatysfakcjonowani
– będą mieli aż trzy lokalizacje, gdzie będzie można obejrzeć filmy w plenerze.

źródło: w
w

w.pokazyfilm
ow

e.pl



W ze szłym ro ku na ma pie Bia ło -
łę ki po ja wi ła się uli ca Kar to gra ficz -
na, pierw sza dro ga łą czą ca ul. Głę -
boc ką z te re na mi le żą cy mi na po -
łu dnio wo -wschod nim skra ju dziel -
ni cy. O po trze bie jej bu do wy nie
trze ba ni ko go prze ko ny wać. Wiel -
kie osie dla le żą ce na wschód
od ul. Głę boc kiej cią gną się wą ski -
mi pa ska mi z pół no cy na po łu dnie.
Z ka żde go z nich pro wa dzi dłu ga
dro ga, wpa da ją ca do ul. Le wan -
dów na pół no cy. W efek cie miesz -
kań cy ma ją ol brzy mie pro ble my
ko mu ni ka cyj ne. Aby do je chać
do Tra sy To ruń skiej (S8) z do mu
le żą ce go 300 me trów od niej, mu -
szą wy ko ny wać wie lo ki lo me tro we
ob jaz dy. Trwa pro jek to wa nie ko lej -
ne go od cin ka ul. Kar to gra ficz nej,
któ ry do trze do osie dla Le wan dów
Park 2 i jesz cze da lej. W bu dże cie
dziel ni cy za re zer wo wa no na je go
wy bu do wa nie 1,5 mln zł.

Czas na bu do wę Siecz nej
W ze szłym ro ku roz po czę ły się

też przy go to wa nia do bu do wy ko -
lej nej uli cy. W obo wią zu ją cym

pla nie miej sco wym Siecz na jest
naj wa żniej szą dro gą w re la cji
wschód -za chód, po mię dzy ul. Le -
wan dów a Tra są To ruń ską. Ma
tzw. kla sę L, czy li jest na ty le sze -
ro ka, aby bez pro ble mu po ru sza ły
się po niej na wet naj więk sze au -
to bu sy ko mu ni ka cji pu blicz nej.
Bę dzie więc grać ro lę głów ne go
ko ry ta rza ko mu ni ka cyj ne go dla
miesz kań ców osie dli po ło żo nych
na wschód od Głę boc kiej.

We dług wstęp ne go kosz to ry su,
uwzględ nia ją ce go wy ku py sze ro -
kie go pa sa te re nu, na pro jekt
i kom plek so wą bu do wę uli cy
do gra ni cy z Mar ka mi po trze ba
aż 10 mln zło tych. Nie ma oczy wi -
ście w bu dże cie dziel ni cy tak
ogrom nej kwo ty.

Na lip co wą se sję ra dy dziel ni cy
przy go to wa łem więc spe cjal ne
sta no wi sko w tej spra wie, któ re
for mal nie ini cju je bu do wę no wej
uli cy. Mam na dzie ję, że uzy ska my
po par cie po zo sta łych rad nych
i do ku ment zo sta nie po zy tyw nie
prze gło so wa ny. Zna czą co wspo -
mo że to dzia ła nia za rzą du dziel -

ni cy, któ ry od kil ku mie się cy in -
ten syw nie sta ra się zdo być pie nią -
dze na Siecz ną.

Kie dy po wsta nie uli ca?
Sa ma bu do wa trwa krót ko.

Naj wię cej cza su za bie ra ją przy go -
to wa nia. To ol brzy mia pra ca, któ -
ra mo że po trwać na wet kil ka lat.
Prak tycz nie wszyst kie grun ty
prze zna czo ne pod bu do wę Siecz -
nej są w pry wat nych rę kach. Geo -
de ci naj pierw mu szą przy go to wać
do kład ne ma py po dzia ło we wy -
dzie la ją ce dział ki pod dro gę. Za -
rząd dziel ni cy od daw na pro wa dzi
ne go cja cje z wła ści cie la mi grun -
tów, aby bez płat nie po zy skać te -
ren. Do świad cze nie pod po wia da
jed nak, że część dzia łek bę dzie
trze ba zdo być przy po mo cy szyb -
kiej, ale bar dzo kosz tow nej „spe -
cu sta wy dro go wej”. No wa uli ca
bę dzie prze kra czać rów me lio ra -
cyj ny, więc z po wo du pro ce dur
zwią za nych z wy mo ga mi ochro ny
śro do wi ska przy go to wa nie skom -
pli ko wa ne go pro jek tu po trwa
wie le mie się cy.

Mam też na dzie ję, że nie na po -
tka my znów ba rie ry w po sta ci
opro te sto wy wa nia przez nie któ -
rych wła ści cie li grun tów prak tycz -
nie wszyst kich de cy zji i ze zwo leń,
jak to by ło w przy pad ku Kar to -
gra ficz nej. Za ża le nia by ły skła da -
ne po mi mo te go, że (po dob nie
jak Siecz na) dro ga wid nie je
w obo wią zu ją cym od 2001 ro ku
pla nie miej sco wym. Wszyst kie
pro te sty zo sta ły oczy wi ście od rzu -
co ne, ale spo wo do wa ło to wie lo -
mie sięcz ne opóź nie nie.

Li czę na to, że wspól ne dzia ła -
nia ra dy i za rzą du dziel ni cy przy -
nio są efekt i pierw sze pie nią dze
na bu do wę no wej dro gi po ja wią
się w na szym bu dże cie jesz cze
w tym ro ku. Je że li po zy ski wa nie
te re nu i ze zwo leń od bę dzie się
spraw nie, to bu do wa uli cy Siecz -
nej mo gła by roz po cząć się już
w 2016 ro ku.

Ron do z Głę boc ką
W tym ro ku roz pocz nie się też

(kosz tem 21 mln zł) kom plek so -
wa prze bu do wa ul. Głę boc kiej.
Trwa wła śnie spo rzą dza nie pro -
jek tu. Zgło si łem wnio sek, aby
skrzy żo wa nie z ul. Siecz ną za pro -
jek to wać ja ko du że ron do. Dzię ki
te mu bę dzie go to we na przy ję cie
spo re go, do ce lo we go ru chu po -
jaz dów, w tym du żych au to bu sów
prze gu bo wych. Dzię ki wspar ciu
za rzą du dziel ni cy, wnio sek zo stał
uwzględ nio ny i w przed sta wio nej
nie daw no przez pro jek tan ta do -
ku men ta cji, mo żna już by ło zo ba -
czyć mi łe dla oka za ry sy du że go
ron da. Unik nie my więc kor ków
w tym miej scu.

Wal de mar Ro szak

Czas na budowę ulicy Siecznej
� Trwają przygotowania do budowy jednej z ważniejszych dróg Zielonej Białołęki,
która w przyszłości stanie się trasą dla autobusów komunikacji miejskiej
po wschodniej stronie Głębockiej.
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Kie dy pierw szy raz po wie dzia łem
gru pie star szych miesz kań ców, że
to jest An no pol, by li obu rze ni. – To
nie jest ża den An no pol, tyl ko Alek -
san dró wek. Tak by ło, jest i bę dzie
– po pra wił mnie Le cho sław Za -
krzew ski, nie ży ją cy już by ły pre zes
Ko ła Mi ło śni ków Bród na. – An no -
pol był da lej i skła dał się z ba ra ków
dla bez dom nych i eks mi to wa nych.
Że by do nie go dojść, trze ba by ło
fak tycz nie przejść przez na szą osa -
dę al bo pójść uli cą Ma ry wil ską.
Jed nak my wy cho wa li śmy się
na Alek san drów ku – tłu ma czył.

Sklep na No wo to ruń skiej 5
Le cho sław Za krzew ski wraz z ro -

dzi ca mi i dwie ma star szy mi sio stra -
mi, Kry sty ną i Ja dwi gą, na Alek san -
drów ku za miesz kał na krót ko
przed Bo żym Na ro dze niem 1938
ro ku. „Za miesz ka li śmy w czyn szo -
wym, drew nia nym do mu pań stwa
Fur gał przy uli cy No wo to ruń skiej 5.
Oj ciec mój Bo le sław pra co wał
w Warsz ta tach Ko le jo wych I kla sy
War sza wa -Pra ga, po cząt ko wo w ta -
pi cer ni, na stęp nie w wy dzia le go -
spo dar czym i ko le jo wej stra ży po -
żar nej”. Oj ciec pa na Za krzew skie -
go wziął nie wiel ką po życz kę i od ku -
pił od ro dzi ny Bo ciań skich sklep
w bu dyn ku, w któ rym miesz kał z ro -
dzi ną. Skle pem zaj mo wa ła się ma -
ma oraz sio stry pa na Le cho sła wa.
Po wy bu chu woj ny sklep zo stał roz -
sza bro wa ny i osta tecz nie zli kwi do -
wa ny jesz cze je sie nią 1939 ro ku.

Na We nec kiej i Gdyń skiej
Alek san dró wek miał kil ka ulic

– We nec ką i Gdyń ską (dziś Pi san -
ko wa), któ re nie zmie ni ły się bar -
dzo do dziś, choć na We nec kiej no -
wo cze sno ści do da je nie daw no wy -
la ny as falt. Od stro ny po łu dnio wej
bie gła uli ca No wo to ruń ska, czy li
przed łu że nie To ruń skiej. Wio dła

przez po la i ugo ry aż do szo sy ra -
dzy miń skiej i dziś gdzieś drze mie
pod as fal tem eks pre sów ki. Od No -
wo to ruń skiej od cho dzi ła ta kże uli -
ca Kon dra to wi cza, któ ra dziś jest
głów ną ar te rią Bród na. We nec ka
i Gdyń ska pro wa dzi ły od No wo to -
ruń skiej do Bał tyc kiej, któ ra dziś
jest we wnętrz ną dro gą na te re nie
ro dzin nych ogród ków dział ko wych.

„Miesz kań ca mi ko lo nii by li prze -
wa żnie ko le ja rze: kie row ni cy po cią -
gów, ma szy ni ści i po moc ni cy oraz
in ni za trud nie ni w po bli skich
Warsz ta tach Ko le jo wych I kla sy
War sza wa -Pra ga, Pa ro wo zow ni
i De po. Część mia ła po sa dy w elek -
trow ni, tram wa jach, ban kach itp.
Du żo miesz kań ców po sia da ją cych
wła sne dom ki no si ła na zwi ska nie -
miec kie jak: Schmidt, Hin ze, Rusz -
ke, Tefs. W cza sie oku pa cji sta li się
oni volks deut scha mi, za opa try wa li
się w spe cjal nych skle pach Me in la
dla Niem ców w War sza wie i ży ło
im się znacz nie le piej niż Po la kom.
Suk ce syw nie opusz cza li swo je do -
mo stwa, prze sie dla jąc się w Po -
znań skie, a stam tąd da lej, do Nie -
miec” – wspo mi nał Le cho sław Za -
krzew ski. Na przy kład w do mu
Kar piń skich u zbie gu No wo to ruń -
skiej i Gdyń skiej miesz kał ró wie -

śnik pa na Za krzew skie go – nie ja ki
Kuhn. „Czę sto wi dy wa li śmy go pa -
ra du ją ce go w mun du rze Hi tler ju -
gend, ze swa sty ką. Nie był w tym
od osob nio ny. Więk szość mło dzie ży
płci oboj ga z nie miec kich ro dzin
ob no si ła się tak sa mo” – wspo mi -
nał. Z ko lei Tefs był nie miec kim
ko mu ni stą. W je go do mu tuż
po uciecz ce Niem ców miesz kań cy
zna leź li ksią żki Mark sa, En gel sa,
Le ni na i Sta li na.

Dzie się ciu z Pa wia ka
Nie miec ka oku pa cja od ci snę ła

pięt no na miesz kań cach ko lo nii.
Jed nym z naj czar niej szych dni
był 16 paź dzier ni ka 1942 ro ku, gdy
Niem cy wy ko na li wy ro ki śmier ci
na pięć dzie się ciu więź niach Pa wia -
ka. By ła to ze msta hi tle row ców
za „Wie niec”, ak cję wy sa dza nia
to rów war szaw skie go wę zła ko le -
jo we go, któ rą prze pro wa dzi ła Ar -
mia Kra jo wa. Niem cy w pię ciu
miej scach – przy Msz czo now skiej,
przy wa go now ni Szczę śli wi ce,
w Mar kach, w Rem ber to wie oraz
u zbie gu ulic To ruń skiej i Pio tra
Wy soc kie go – usta wi li zro bio ne ze
słu pów te le gra ficz nych szu bie ni ce.
„Idąc ra no do szko ły z da le ka spo -
strze głem na pla cu, tuż obok bu -

dyn ku Stra ży Po żar nej, wi szą ce
i ko ły szą ce się po sta cie. Po cząt ko -
wo my śla łem, że to ja kieś ćwi cze -
nia stra ża ków. Gdy się zbli ży łem,
zo ba czy łem coś ma ka brycz ne go,
pierw szy raz w mo im ży ciu.
Na szu bie ni cach zo sta li po wie sze -
ni w no cy z 15 na 16 paź dzier ni ka
mę żczyź ni, z po wią za ny mi z ty łu
rę ka mi. Da tę te go mor du za pa -
mię tam na za wsze. 16 paź dzier ni -
ka był rów nież dniem imie nin mo -
jej młod szej sio stry Ja dwi gi. Wra -
ca jąc ze szko ły wi dzia łem, jak
prze je żdża ją cy sa mo cho da mi nie -
któ rzy żoł nie rze nie miec cy w to -
wa rzy stwie ko biet od wra ca li gło wy
na wi dok po wie szo nych” – wspo -
mi nał pan Za krzew ski.

Ura to wa na Ży dów ka
Na Alek san drów ku po za Po la ka -

mi i Niem ca mi ży ła ta kże mniej -
szość ży dow ska. Przy uli cy Bał tyc -
kiej miesz ka li So nen ber go wie.
„Gdy w cza sie oku pa cji wy wo żo no
ży dow skie dzie ci do Oświę ci mia,
miesz kań cy wy cho dzi li z żyw no ścią
do wa go nów, w któ rych by ły prze -
wo żo ne. Pod czas jed ne go z ta kich
prze jaz dów pa ni Ko wiń skiej (rów -
nież z uli cy Bał tyc kiej – PB) uda ło
się za brać ma łą Ży dów kę. Więk -
szość miesz kań ców Alek san drów ka
wie dzia ła o tym fak cie, jed nak nikt
nie do niósł wła dzom nie miec kim.
Dziew czyn ka uczęsz cza ła do pol -
skiej szko ły i wy ro sła na uro dzi wą
pa nien kę o kru czo czar nych wło -
sach. Oca li ła ży cie dzię ki od wa żnej
i bo ha ter skiej po sta wie pa ni Ko wiń -
skiej. Wia do mo, co jej za to gro zi ło.
Nie zna ne mi są dal sze lo sy tej

dziew czyn ki i pa ni Ko wiń skiej, gdyż
po tych do mach już nie ma śla du,
ale na za wsze po zo sta ły w pa mię ci”
– pi sze pan Za krzew ski.

Chłop cy z mi li cji
Po za koń cze niu woj ny chłop cy

z Alek san drów ka za ję li opusz czo -
ny dom Te fsa przy We nec kiej i za -
ło ży li tam Zwią zek Wal ki Mło -
dych. „Współ pra co wa li śmy
z XVIII Ko mi sa ria tem Mi li cji
Oby wa tel skiej na Pel co wiź nie,
od któ re go otrzy ma li śmy ka ra bi -
ny i opa ski bia ło-czer wo ne na rę -
ka wy. Na szym za da niem by ła
ochro na ła du i po rząd ku, za po -
bie ga nie kra dzie żom, głów nie
przez żoł nie rzy so wiec kich, któ -
rym unie mo żli wi li śmy kra dzież
na po wietrz nej li nii oświe tle nio -
wej z prze wo dów mie dzia nych na
ul. Gdyń skiej. Wy zy wa no nas
od ko mu ni stów, cho ciaż wów czas
nie wie le wie dzie li śmy o cha rak te -
rze or ga ni za cji” – wspo mi nał Le -
cho sław Za krzew ski. Dziś Alek -
san dró wek jest osie dlem kon tra -
stów, gdzie obok pięk nych wil li
sto ją roz pa da ją ce się cha łup ki.
Na szczę ście znik nę ła tzw. tru -
piar nia na ro gu Pi san ko wej i Ma -
rii Mag da le ny, gdzie przed woj ną
prze cho wy wa ne by ły zwło ki zmar -
łych miesz kań ców są sied nie go
An no po la. Nie ma już bru ku
na We nec kiej ani do mów
przy No wo to ruń skiej. Pla ny mia -
sta wy ru go wa ły na zwę „Alek san -
dró wek”, jed nak po zo stał on
w pa mię ci miesz kań ców i na sta -
rych ta blicz kach ad re so wych.

Prze my sław Bur kie wicz

Niezwykłe osiedle na granicy Białołęki i Targówka

Chłopaki z Aleksandrówka
� Plany miasta określają to osiedle jako Annopol, zaś na tablicach Miejskiego
Systemu Informacji figuruje nazwa Żerań. Obie oczywiście są błędne, bo kolonia
domów i kamieniczek przy Weneckiej i Pisankowej to po prostu Aleksandrówek – dziś
nieco senne osiedle, a dawniej pełna życia osada między robotniczym Bródnem
a opisywanym przez nas niedawno osiedlem dla bezdomnych na Annopolu.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Dawna ulica Bałtycka Opuszczony dom przy Weneckiej



reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Zie lo na Bia ło łę ka nie bę dzie
mieć me tra i na ra zie nie ma
tram wa ju, pod sta wo wym środ -
kiem ko mu ni ka cji dla ty się cy
miesz kań ców do je żdża ją cych
do pra cy w Śród mie ściu, na Wo li,
Słu żew cu i w in nych dziel ni cach są
więc au to bu sy. W mar cu Za rząd
Trans por tu Miej skie go uru cho mił
no wą li nię E -7, do wo żą cą pa sa że -
rów do naj bli ższe go du że go wę zła
prze siad ko we go (Dwor ca Wi leń -
skie go), gdzie mo gą prze siąść się
do me tra oraz tram wa jów i au to -
bu sów ja dą cych w trzech kie run -
kach. Pod sta wo wą za le tą no wej li -
nii miał być cał ko wi ty brak przy -
stan ków w dziel ni cy Tar gó wek,
umo żli wia ją cy kie row cy wy bór ak -
tu al nie naj szyb szej dro gi spo śród
trzech wa rian tów (Tra sa To ruń ska
– Wy soc kie go – Od ro wą ża, Win -
cen te go lub Kon dra to wi cza
– Mło dzień cza – Ra dzy miń ska).
Nie ste ty na Zie lo nej Bia ło łę ce już

sły chać gło sy, że E -7 zbyt czę sto
stoi w po ran nych kor kach a kie -
row cy nie ko rzy sta ją z mo żli wo ści,
ja kie da je tra sa.

– Au to bu sy kur su ją tra są,
na któ rej sy tu acja ru cho wa jest
bar dzo dy na micz na – mó wi Mag -
da le na Po toc ka, rzecz nicz ka
ZTM. – Do dat ko wo kie row ca
znaj du jąc się np. w re jo nie przy -
stan ku Je sien nych Li ści nie jest
w sta nie oce nić ak tu al nej sy tu acji
ru cho wej np. na ul. św. Win cen te -
go. Zwró ci li śmy się więc do prze -
woź ni ka ob słu gu ją ce go li nię E -7,
czy li Miej skich Za kła dów Au to -
bu so wych, aby w ra mach bie żą ce -
go za rzą dza nia flo tą przez nad zór
ru chu oraz wy ko rzy stu jąc po sia -
da ne sys te my in for ma tycz ne do -
star cza ją ce in for ma cji o sy tu acji
ru cho wej, po dej mo wał de cy zję
o ewen tu al nej zmia nie tra sy i dro -
gą ra dio wą prze ka zy wał ją kie -
row com. Otrzy ma li śmy od po -

wiedź od MZA, że tak wła śnie
dzia ła ją.

Po nie waż kor ku je się ta kże al.
„So li dar no ści” w po bli żu Dwor ca
Wi leń skie go, gru pa pa sa że rów wy -
sła ła do ZTM pi smo z proś bą, by
E -7 za trzy my wa ło się na żą da nie

przy Rze szo tar skiej, umo żli wia jąc
„ewa ku ację” ze sto ją ce go w kor ku
au to bu su. Oso by chcą ce do stać się
np. na pl. Ban ko wy mia ły by stam -
tąd bar dzo bli sko do przy stan ku
tram wa ju 23 przy Ko no pac kiej,
po zo sta li mie li by wy bór mię dzy
spa ce rem a sie dze niem w kor ku.

– Ana li zu je my sy tu ację, za rów -
no pod ką tem lo ka li za cji przy stan -
ku, jak i uru cho mie nia go dla do -
dat ko wych li nii – mó wi Po toc ka.

Na razie mamy jednak wakacje,
autobusy kursują rzadziej a korki
powinny być mniejsze. Wrócimy
do tematu we wrześniu. 

Do mi nik Ga dom ski

Co z autobusem E-7?
� Ekspresowy autobus do Dworca Wileńskiego miał być komunikacyjnym
zbawieniem dla wschodniej Białołęki. Niestety znowu coś poszło nie tak.

Li piec i sier pień w ko mu ni ka cji
miej skiej to czas spe cjal nych roz -
kła dów jaz dy. Na wa ka cje wy je -
cha ły m.in. li nie 304 i 334, ina czej
kur su ją 2, E -7, 126, 132, 152, 211,
314, 326, 511, 518 i 527. Utrud -
nio ne jest nie tyl ko po ru sza nie się
po dziel ni cy, ale tak że do jaz dy
do SKM -ki i me tra (któ re zresz tą
też jeź dzi w szczy cie rza dziej).
O ile za wie sze nie na wschod niej
Bia ło łę ce dwóch li nii, któ re uru -
cho mio no ja ko do wo żą ce dzie ci
do szkół, a tak że li kwi da cja szkol -
nych kur sów 211 – to zmia ny zu -
peł nie zro zu mia łe, o ty le część
po my słów Za rzą du Trans por tu
Miej skie go bu dzi du że kon tro -
wer sje.

Na Tar cho mi nie zmie nił się
na dwa mie sią ce roz kład klu czo -
wej li nii do wo żą cej ty sią ce miesz -
kań ców do prze siad ki na Mło ci -
nach, czy li „dwój ki”. Dzie je się to
w sy tu acji, w któ rej 101 kur su je
już na ty le rzad ko, że pa sa że ro -
wie z No wo dwo rów ma so wo

prze sia da ją się do tram wa ju
przy Me hof fe ra i tra cą czas do -
jeż dża jąc do cen trum War sza wy
z dwie ma prze siad ka mi.

Na szczę ście tym ra zem ZTM
nie wpadł na po mysł za wie sze nia
li nii eks pre so wych, ale E -7 kur su -
je co 10 mi nut. W po łą cze niu
z kur su ją cym w szczy cie tak że
co 10 mi nut 527 ozna cza to o kil -
ka kur sów mniej na głów nej tra sie
z tzw. Zie lo nej Bia ło łę ki w stro nę
cen trum.

Aż dwa ra zy rza dziej (co 10 mi -
nut) jeź dzi w szczy cie 511 do wo -
żą ce z Dą brów ki Wi śla nej i Hen -
ry ko wa do me tra, zaś 126 zo stał
na dwa mie sią ce au to bu sem -wid -
mem od jeż dża ją cym za wsze co
pół go dzi ny. Czy są ja kieś do bre
wia do mo ści? Tak, in ni ma ją go -
rzej. Na przy kład Tar gó wek
Miesz ka nio wy stra cił na wa ka cje
je dy ną li nię eks pre so wą, na Bia -
ło łę ce obę dzie się tak że bez więk -
szych re mon tów.

DG

Komunikacja miejska
podczas wakacji
� Warto pamiętać, że kilkanaście linii autobusowych
i jedna tramwajowa zmieniają na wakacje rozkłady.
Niektóre kursują aż dwa razy rzadziej.

Podstawową
zaletą nowej linii miał być
całkowity brak
przystanków w dzielnicy
Targówek, umożliwiający
kierowcy wybór aktualnie
najszybszej drogi spośród
trzech wariantów (Trasa
Toruńska – Wysockiego
– Odrowąża, Wincentego
lub Kondratowicza
– Młodzieńcza
– Radzymińska).

E -7 zbyt czę sto stoi w po ran nych kor kach
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Wia do mo już, ja kie in we sty cje
w ko mu ni ka cję miej ską zo sta ną do -
fi nan so wa ne z per spek ty wy unij nej
na la ta 2014–2020. Naj wię cej pie -
nię dzy po chło nie bu do wa dwóch
no wych tras tram wa jo wych: z Dwor -
ca Za chod nie go przez Ocho tę i Mo -
ko tów do Wi la no wa oraz z ron da
Wa szyng to na na Go cław. Na li ście
zna la zły się ta kże tram waj do Win -
ni cy i za jezd nia na An no po lu.

Przed łu że nie tar cho miń skiej li -
nii na pół noc bę dzie prze bie gać
w dwóch eta pach: do No wo dwo -
rów, gdzie dwu kie run ko we tram -
wa je za wra cać bę dą na tzw. na -
kład ce (po dob nie jak kie dyś

na Sta rych Świ drach) i do wę zła
ko mu ni ka cyj ne go przy skrzy żo wa -
niu pro jek to wa ne go wła śnie
przed łu że nia Świa to wi da z Mo -
dliń ską. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, prze targ na od -
ci nek do No wo dwo rów zo sta nie
ogło szo ny pod ko niec mie sią ca.

Dru gą zwią za ną z tram wa ja mi
in we sty cją, któ ra po wsta nie
na Bia ło łę ce dzię ki fun du szom
unij nym, bę dzie za jezd nia dla 152
skła dów tram wa jo wych mię dzy
ul. An no pol a Bia ło łęc ką. Prze -
targ na jej bu do wę ma zo stać
ogło szo ny pod ko niec ro ku.

Do mi nik Ga dom ski

Jest dotacja
unijna na tramwaj
� Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła listę
inwestycji komunikacyjnych, które zostaną
dofinansowane przez Unię Europejską do 2020 roku.

Ta ras Kul tu ry
Szu ka cie nie ty po wej ka wiar ni

w wa szej oko li cy, w któ rej mo żna
nie tyl ko zjeść i wy pić coś smacz -
ne go, ale po pro stu przy jem nie
spę dzić czas? Wła ści wy wy bór to
Ta ras Kul tu ry, czy li świe tli co -ka -
wiar nia na ta ra sie BOK -u (ul. van
Go gha 1), w któ rej nie za pła ci cie
go tów ką. Wy pić w niej mo żna ka -
wę, her ba tę mro żo ną, le mo nia dę
lub ora nża dę – pod wa run kiem,
że przy nie sie cie coś w za mian
– mo że być to na przy kład cia sto.
Jest to pierw sze te go ty pu miej sce
na Bia ło łę ce, dzia ła ją ce na za sa -
dzie wy mia ny są siedz kiej.

Na zwa „Ta ras Kul tu ry” zo bo wią -
zu je do cze goś wię cej niż tyl ko ro li
ga stro no micz nej. Od po cząt ku lip -
ca w świe tli co -ka wiar ni za gosz czą
licz ne wy da rze nia, w tym im pre zy
ar ty stycz ne. In au gu ra cja Ta ra su
w kli ma cie ta necz ne go swin gu
lat 20. i 30. XX wie ku, od bę dzie się
w pią tek 3 lip ca o godz. 17:00. Ko -

lej ny pią tek (10 lip ca) za pla no wa -
no pod zna kiem te atru im pro wi zo -
wa ne go z gru pą Ho fe sin ka z war -
szaw skie go Klu bu Ko me dio we -
go. 17 lip ca, pod czas wie czo ru Tro -
pi kal nych wa ria cji sma ków i dźwię -
ków, DJ Nie sły cha ny Faf fi ni prze -
nie sie wszyst kich w eg zo tycz ne sce -
ne rie mu zycz ne, a 24 lip ca, wy stą pi
ze spół Po eci Je zior. W pro gra mie
ta kże spo tka nia o zdro wiu i sty lu
ży cia (czwart ki) oraz wspól ne śnia -
da nia (nie dzie le). W so bo ty kró lo -
wać bę dą nie zmien nie Zmy sła ki,
czy li otwar te warsz ta ty dla ro dzin
z dzieć mi, pod czas któ rych eks per -
ci, na ukow cy i ar ty ści opo wia da ją
o po zna wa niu rze czy wi sto ści po -
przez zmy sły.

Ara nża cją prze strze ni Ta ra su
za ję ła się zna na ma lar ka, sce no -
graf ka i pro jek tant ka An na Czar -
no ta. Bio rąc za swo ją in spi ra cję
pla żę i be ach bar, stwo rzy ła
w środ ku Tar cho mi na piasz czy stą
nad mor ską stre fę re lak su, w któ -

rej naj le piej po ru szać się bo so.
Ta ras dzia ła od 3 lip ca do koń ca
sierp nia, od wtor ku do nie dzie li,
w godz. 12:00–18:00 (czwart ki
i piąt ki do 21:00). Wstęp wol ny.

Gry i za ba wy w par ku Pi cas sa
Zna ją cy park Pi cas sa na pew no

sły sze li o sto ją cym tam Ba ra ko wo -
zie. W wa ka cje bę dzie dzia łać nie
tyl ko w week en dy, ale rów nież
w dni po wsze dnie. Pro gram ani ma -
cyj ny po dzie lo no na pięć ty go dni te -
ma tycz nych: ty dzień zręcz no ści, ty -
dzień mu zy ki, ty dzień sur wi wa lu, ty -
dzień land ar tu, ty dzień nie ba.
Wśród prze wi dzia nych atrak cji zna -
la zły się dzia ła nia ku glar skie i pró by
zręcz no ścio we, two rze nie in stru -
men tów i wspól ne mu zy ko wa nia,
na uka sztu ki prze trwa nia, two rze -
nie in sta la cji ar ty stycz nej w par ku,
kre atyw ne pi sa nie z chmur. Ba ra ko -
wóz dzia ła od wtor ku do nie dzie li
w godz. 12–18. Wstęp wol ny.

mj

Lato tuż obok – czyli plan na wakacje
� Kawiarnia, gry i animacje, opieka nad dziećmi oraz wspólne śniadania – to tylko
niektóre atrakcje przygotowane przez Białołęcki Ośrodek Kultury, w ramach projektu
„Lato tuż obok”. Program ruszył wraz z końcem roku szkolnego.

Działania letnie cieszą się dużą popularnością. Na zdjęciu Barakowóz w parku Picassa

Fot. A
licja Szulc



Ju lia pre zen tu je w tym ro ku bar dzo rów ną for mę. W kwiet niu za ję ła
dru gie miej sce w Pu cha rze Pol ski, na po cząt ku czerw ca osią gnę ła wy so -
ką, siód mą lo ka tę w tur nie ju w Biel sku Bia łej, gdzie zo sta ła do ce nio na
przez tre ner kę ka dry na ro do wej Jo an nę Maj dan. W Lu bo niu, po pięk -
nych wal kach, zdo by ła brą zo wy me dal.

Gra tu lu je my!
(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 13

Po cho dzi z Trój mia sta, z Gdy ni.
Od dzie ciń stwa miał, jak mó wi,
„cią got ki do two rze nia”. Je go naj -
więk szym au to ry te tem był wu jek,
Je rzy Ha po niuk – ma larz o nie sa -
mo wi tej oso bo wo ści i cha ry zmie.
Dzie cię ce ma rze nia o by ciu ar ty -
stą po wo li uda wa ło się re ali zo -
wać. Naj pierw by ło Li ceum Sztuk
Pięk nych w Gdy ni, po tem Aka de -

mia Sztuk Pięk nych. Dziś ob ra zy
Kry stia na mo że my zo ba czyć m.in.
w in ter ne cie, ale za po wia da się
w koń cu też wer ni saż.

– Mo je pra ce mo żna obej rzeć
u mnie w do mu, któ ry by wa pra -
cow nią. Resz ta wi si w pry wat nych
miesz ka niach lu dzi, któ rzy je ku -
pi li. Od kąd pa mię tam uni ka łem
wszel kie go ro dza ju wer ni sa ży,

acz kol wiek ostat nio naj bli żsi na -
mó wi li mnie, bym jed nak zro bił
au tor ską wy sta wę. Obec nie je -
stem w trak cie roz mów do ty czą -
cych mo ich wer ni sa ży m.in
w War sza wie – za po wia da Kry -
stian. Co za pre zen tu je? – Przez
pe wien mo ment two rzy łem rzeź -
by i in ne in sta la cje in spi ro wa ne
ob ra za mi Sa lva do ra Da li. Ten te -

mat ca ły czas jest obec ny w mo jej
gło wie, lecz ostat nio głów nie zaj -
mu ję się ma lar stwem – opo wia da
Kry stian Kwa śny.

Kwa śny.art sta je się mar ką co -
raz bar dziej roz po zna wal ną w ca -
łej oko li cy. W pra cow ni ar ty sta
two rzy nie zwy kłe pła sko rzeź by,
ale i ma lu je w dzie cin nych po ko -
jach Spi der ma na, a w kuch niach

np. afry kań skie pej za że. Gra też
na per ku sji – od bli sko dwu dzie -
stu lat w ró żnych ze spo łach i za -
kąt kach Pol ski. Ma 36 lat. Czy
ma lar stwo i mu zy ka mo gą być
spo so bem na ży cie? – Jak naj bar -
dziej. Ko cham to, co ro bię, choć
nie jest to ła twy i lek ki ka wa łek
chle ba – mó wi.

AS

Lokalna osobowość

Krystian Kwaśny – perkusista z pędzlem w ręce
� Kto go zna, to twierdzi, że określenie „artysta” w ogóle do niego nie pasuje. Słowo „multiartysta” oddaje najlepiej wszystkie jego pasje.
Poznajcie Krystiana Kwaśnego z osiedla Regaty.

Judoczka na podium
� 21 czerwca w Luboniu koło Poznania odbyła się
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży juniorów
młodszych. Wielki sukces zaliczyła zawodniczka klubu
Lemur – Julia Świątkiewicz.



DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom na Mazurach w miejscowości
Rozogi. Cena do negocjacji. Tel. 600-612-731
lub 512-430-242

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy,
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Auto Detailing – CAR SPA – Profesjonalna
kosmetyka samochodowa, regeneracja powłoki
lakierniczej do stanu salonowego!, powłoki
kwarcowe, czyszczenie i konserwacja skór, pranie
tapicerki. EVO CARS tel. 533-488-808

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

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czysczenie dywanów i tapicerki 504-546-919
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Skup książek i staroci 516-811-480
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

NNaapprraawwaa  kkoommppuutteerróóww..  UUssłłuuggii  iinnffoorrmmaattyycczznnee..
TTaanniioo,,  sszzyybbkkoo  ii ssoolliiddnniiee..  660088--119999--000055

·Serwis komputerowy Kamzar IT C.H Marywilska
44 lok. H113 oferuje usługi informatyczne
z dojazdem do klienta. Skup/sprzedaż laptopów
oraz komputerów stacjonarnych. Tel.
534-496-326 Zapraszam na kamzarit.pl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy rynny obróbki. Docieplenia tynki
akrylowe i silikonowe. Bezpłatna wycena.
Materiały wykonawstwo. Białołęcka 166a tel.22
741-85-61, 535-129-756

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134
·www.malowanie-remont.pl 536-482-303

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki bez BIK. Gotówka do ręki w biurze, tel.
531-338- 217
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Firma zatrudni pracowników ochrony na teren
Warszawy i Dziekanowa Leśnego, również osoby
ze stopniem niepełnosprawności. Tel.
22 890-03-94
·Karmelarz/Operator maszyny formującej
karmelki z minimum 2 – letnim
doświadczeniem w pracy przy produkcji
karmelków lub lizaków na stanowisku
samodzielnego karmelarza lub operatora
maszyn formujących karmelki. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjęę  PPrraaccoowwnniikkóóww  OOcchhrroonnyy  nnaa  oobbiieekkttyy
hhaannddlloowwee  nnaa  BBrróóddnniiee,,  BBiiaałłoołłęęccee  ii TTaarrggóówwkkuu..

660055--229922--113300

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl

SZUKAM PRACY
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B, chętnie zmianowa
501-867-863

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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 rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWSSZZCC  ZZĘĘ  CCIIUU  PPOO  SSTTĘĘ  PPOO  WWAA  NNIIAA

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta wy z dnia 27
mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 j. t.),

ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy
zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,  żżee  wwsszz  cczzęę  ttoo  ppoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiee  aadd  mmii  nnii  ssttrraa  ccyyjj  nnee  nnaa wwnniioo  sseekk

––  PPooll  sskkiieejj  SSppóółł  kkii  GGaa  zzooww  nniicc  ttwwaa SSpp..  zz oo..oo., Od dział w War sza wie ul. Rów no le gła, 02-
235 War sza wa, zło żo ny 18 ma ja 2015 r. w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji
ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci ga zo wej dys try bu cyj nej PE 40
i 25 mm na te re nie dzia łek ew. nr 39/3, 59 z ob rę bu 4-17-06, dzia łek ew.
nr 1/3, 14/2, 43/1 z ob rę bu 4-17-08 przy ul. Me hof fe ra w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st.
War sza wy.
––  MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii  ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa

AAkk  ccyyjj  nnaa, Plac Sta ryn kie wi cza 5, 02-015 War sza wa, zło żo ny 22 ma ja 2015 r. w spra -
wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie prze -
wo du wo do cią go we go DN 200 m w ul. Me hof fe ra i po łą cze nia
z pro jek to wa nym prze wo dem wo do cią go wym w ul. Ta pe to wej na dział kach ew.
nr 59, 42/3 z ob rę bu 4-17-06; dział kach ew. nr 46/2, 91/26, 85/1 z ob rę bu 4-17-07;
dział kach ew. nr 1/3, 25/3, 42/1 z ob rę bu 4-17-08 
w Dziel ni cy Bia ło łę ka.
––  RRWWEE  SSttoo  eenn  OOppee  rraa  ttoorr SSpp..  zz oo..oo.., zło żo ny 8 czerw ca 2015 r. w spra wie o usta le nie
lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci elek tro ener ge -
tycz nej ni skie go na pię cia na dział kach ew. nr 67/7, 67/11, 67/12, 68/2, 69/3 z ob rę -
bu 4-02-12, dz. ew. nr 4/1 z ob rę bu 4-02-17 w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.
––  RRWWEE  SSttoo  eenn  OOppee  rraa  ttoorr SSpp..  zz oo..oo.., zło żo ny 02.06.2015 r., w spra wie o usta le nie lo ka -
li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie kon te ne ro wej sta cji trans -
for ma to ro wej 15/04 kV w po bli żu ist nie ją cej sta cji tra fo. De mon taż ist nie ją cej wol no
sto ją cej sta cji tra fo. Prze bu do wa ist nie ją cej sie ci ka blo wej ni skie go i śred nie go na -
pię cia (0,4 kV; 15kV) na dział kach ew. nr 49, 50, 59, 140, 141/6, 44 z ob rę bu 4-06-
35 w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

PPoo  uucczzee  nniiee
Oso by, któ re są stro ną po stę po wa nia mo gą zło żyć swo je uwa gi i wnio ski w ter mi -
nie 14 dni (li cząc od dnia do ko na nia za wia do mie nia) za po śred nic twem Wy dzia łu
Ob słu gi Miesz kań ców do Wy dzia łu Ar chi tek tu ry 
i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka oraz za po znać się ze zło żo ną do ku men ta cją
w Wy dzia le, ul. Mo dliń ska 197, od po nie dział ku do piąt ku w gro dziach pra cy urzę du.
Za wia do mie nie uwa ża się za do ko na ne po upły wie 14 dni od pu blicz ne go ogło sze nia
w pra sie, stro nie in ter ne to wej www.bia lo le ka.waw.pl i na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie
Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka (ul. Mo dliń ska 197, War sza wa) – li cząc od ostat niej da ty
uka za nia się za wia do mie nia.



Pi ra tom nie prze szka dza też
stan as fal tu, któ ry po ło żo ny był tu
mniej wię cej trzy dzie ści lat te mu
i ła ta ny jest tyl ko do raź nie.
– Po zi mie przy by wa łat, a na jed -
no li tą na wierzch nię chy ba nie ma
co li czyć – mó wią nam czy tel ni cy.
– A uli ca jest nie bez piecz na i pro -
gi na pew no spra wi ły by, że kie -
row cy nie bę dą za gra żać pie szym.

– Zda je my so bie spra wę z te go,
że na wierzch nia uli cy Cze rem cho -
wej wy ma ga mo der ni za cji. Wstrzy -
mu je my się z pra ca mi, po nie waż
MPWiK pla nu je prze bu do wę ka -
na li za cji w cią gu uli cy Cze rem cho -
wej z tłocz nej na gra wi ta cyj ną oraz
pod łą cze nie do ka na li za cji oko -
licz nych ulic – mó wi Ma rze na
Gaw kow ska, rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy. – Ta kie pra ce bę dą się
wią za ły z in ge ren cją w jezd nię uli -
cy (trze ba zro bić odej ścia do ka -
żdej bocz nej uli cy oraz po se sji),
więc nie go spo dar no ścią by ło by
wy da wa nie znacz nych kwot na bu -
do wę no wej na wierzch ni jezd ni,
któ ra na stęp nie bę dzie znisz czo na
przez pra ce ka na li za cyj ne. We dług
ostat nich har mo no gra mów
MPWiK pra ce te już po win ny się
za koń czyć. In ter we niu je my
w spół ce, aby przy spie szyć ter min
ich wy ko na nia – za pew nia.

Harmonogramy sobie
– rzeczywistość sobie

Kie dy za czną się pra ce ka na li za -
cyj ne? – Pra ce w uli cy Cze rem cho -
wej są czę ścią in we sty cji „Bu do wa
ka na li za cji wraz z od cin ka mi sie ci
ka na li za cyj nej na te re nie osie dla

Dą brów ka Szla chec ka”, re ali za cja
wszyst kich za dań obej mu je bu do -
wę po nad 12 km rur – mó wi Ma -
rze na Wo je wódz ka z wy dzia łu pra -
so we go Miej skie go Przed się bior -
stwa Wo do cią gów i Ka na li za ji.
– Jed nak z uwa gi na nie ure gu lo -
wa ny stan praw ny czę ści ulic oraz
zde cy do wa ny sprze ciw czę ści wła -
ści cie li nie ru cho mo ści, w wie lu
przy pad kach ko niecz na by ła no wa
do ku men ta cja tech nicz na lub
wręcz zmia na kon cep cji prze bie gu

sie ci, co istot nie wpły nę ło na wy -
dłu że nie ca łe go pro ce su in we sty -
cyj ne go. Bu do wa pierw szych od -
cin ków sie ci prze wi dzia na jest
w I po ło wie 2016 ro ku, a za koń -
cze nie w 2017 ro ku.

Nie ma więc ra dy – trze ba cze -
kać. Ale co z pro ga mi? Rzecz nicz -
ka Gaw kow ska nie mó wi jed no -
znacz nie „nie”. – Za sad ni czo są
mon to wa ne tyl ko przy szko łach,
w miej scach gdzie dzie ci sa me po -

ru sza ją się chod ni kiem lub po bo -
czem dro gi. W in nych miej scach
czę sto sa mi miesz kań cy nie chcą
pro gów, bo to wła śnie oni co dzien -
nie mu szą je po ko ny wać, co wię cej
– są one ucią żli we dla lo ka to rów
bu dyn ków po ło żo nych w ich są -
siedz twie z uwa gi na drga nia grun -
tu i zwięk szo ny ha łas spo wo do wa -
ny ha mo wa niem i roz pę dza niem
się po jaz dów. Jed nak – je śli miesz -
kań cy bę dą zgod nie do ma gać się
te go ty pu ogra ni czeń pręd ko ści
– roz wa ży my ich bu do wę.

– Drga nia bu dyn ków i tak są
ogrom ne, jak roz pę dzo ne au to

po ko nu je po ła ta ną jezd nię – ko -
men tu ją miesz kań cy.

Za tem, dro dzy miesz kań cy
– trze ba się ze brać w gru pę
i zgod nie na ci skać. Ta kże w kwe -
stiach pa tro li z ra da rem. Jak na -
pi sał nam na czel nik wy dzia łu ru -
chu dro go we go sto łecz nej po li cji
– a wła śnie do nich na le żą po mia -
ry pręd ko ści w War sza wie – po li -
cjan ci pod ję li już te mat, ale ko -
niecz ne są zgło sze nia sa mych
miesz kań ców. Wy star czy o ta ką
in ter wen cję po pro sić. – Wnio ski
mo gą być zgło szo ne pi sem nie,
fak sem, te le gra ficz nie bądź e -ma -

ilem, a ta kże ust nie do pro to ko łu
– pi sze mł. insp. Krzysz tof Buj -
now ski. – Nad mie niam rów nież,
że oso ba skła da ją ca wnio sek jest
obo wią za na po dać swo je imię
i na zwi sko oraz ad res za miesz ka -
nia. Bez tych da nych spra wa po -
zo sta nie bez od po wie dzi.

Na ra zie pa trol z ra da rem po ja -
wił się na Cze rem cho wej raz. – To
sta now czo za ma ło – ko men tu ją
miesz kań cy. – Co dzien nie mo żna
tu ode brać kil ka praw jaz dy
w oko li cy wjaz du do ho te lu
Pod La sem.

(wt)

Progi czy policjanci z radarem? Czeremchowa szuka rozwiązań
� Część mieszkańców chce zainstalowania progów zwalniających na całej długości Czeremchowej. To długa, prosta ulica i niektórzy kierowcy
jeżdżą tu grubo ponad dopuszczalne 40 km/h.
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Zasadniczo
progi są montowane
tylko przy szkołach,
w miejscach gdzie dzieci
same poruszają się
chodnikiem lub
poboczem drogi.
W innych miejscach
często sami mieszkańcy
nie chcą progów, bo to
właśnie oni codziennie
muszą je pokonywać
– mówi rzeczniczka
urzędu dzielnicy.




