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Za że gna nie trwa ją ce go mie sią -
ca mi kon flik tu mię dzy rad ny mi
nie za le żny mi oraz PiS a Plat for mą
Oby wa tel ską sta ło się mo żli we
dzię ki przej ściu trzech rad nych
nie za le żnych (Mar ci na Adam kie -
wi cza, Pio tra Ba siń skie go i Fi li pa
Pel ca) na stro nę PO, oraz re zy -
gna cji Pio tra Ja wor skie go z funk -
cji bur mi strza. Dzię ki te mu ko ali -
cja ma obec nie dwa na ście gło sów
w 23-oso bo wej ra dzie dziel ni cy.

Ilo na So ja -Ko złow ska jest z wy -
kształ ce nia eko no mist ką, pra co -
wa ła m.in. w Ma zo wiec kiej Jed -
no st ce Wdra ża nia Pro gra mów
Unij nych. W sa mo rzą dzie dzia ła
od 10 lat: trzy krot nie by ła rad ną
Bie lan, a na stęp nie za stęp czy nią
bur mi strza tej dziel ni cy.
Od trzech lat miesz ka na wschod -
niej Bia ło łę ce. Jej je dy nym kontr -
kan dy da tem był Jan Mac kie wicz,
wcze śniej dwu krot nie wy bra ny

na bur mi strza na se sjach nie uzna -
wa nych przez pre zy dent Han nę
Gron kie wicz -Waltz.

Pod czas dys ku sji nad kan dy da -
tu ra mi rad ny Wik tor Kli miuk
„wy gar nął” rad nym Adam kie wi -
czo wi, Pel co wi i Ba siń skie mu, że
z dnia na dzień zmie ni li zda nie
i stro nę w spo rze po li tycz nym.

– Par tie po li tycz ne za nic ma ją
de mo kra cję i sa mo rząd ność – na -
pi sa li w oświad cze niu trzej rad ni.
– Wy da rze nia ostat nich mie się cy
za rów no w War sza wie, jak i Pol -
sce po ka zu ją, że par tie po li tycz ne
kie ru ją się in te re sem par tyj nym,
a nie do brem miesz kań ców. Na -
szym ma rze niem jest, aby w sa -
mo rzą dzie rzą dzi li wy łącz nie bez -
par tyj ni spo łecz ni cy. Obec nie jest
to jed nak nie re al ne, a zda je my
so bie spra wę, że miesz kań cy
ocze ku ją od nas sku tecz no ści.
Zde cy do wa li śmy się na za war cie
ko ali cji z PO z te go wzglę du, że
par tia ta rzą dzi mia stem

Mamy nową burmistrz
� Największy kryzys samorządowy w historii Białołęki zakończony. Radni przyjęli
rezygnację burmistrza Piotr Jaworskiego i wybrali na jego następczynię Ilonę
Soję-Kozłowską z PO.

dokończenie na stronie 6



Do ostat nie go spo tka nia Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go
i pra cow ni ków przy go to wu ją cej
pro jekt fir my MP -Mo sty z miesz -
kań ca mi do szło pod ko niec li sto -
pa da ubie głe go ro ku. Ko lej ne,
na któ rym mia ł by zo stać przed -
sta wio ny pro jekt uwzględ nia ją cy
część po pra wek zgło szo nych
przez miesz kań ców, pla no wa ne
jest do pie ro na kwie cień.

Co o pro jek cie wia do mo?
Wo bec pro te stów miesz kań ców

za rzu co ny zo stał po mysł prze -
kształ ce nia Świa to wi da w „tar -
cho stra dę”, czy li bar dzo sze ro ką
ar te rię dzie lą cą Tar cho min
na pół. Tak więc no wa jezd nia
ul. Świa to wi da bę dzie mia ła tyl ko

dwa a nie trzy pa sy. Z ko lei
na obec nej jezd ni ul. Świa to wi da
znaj dą się dwa pa sy ru chu i trze ci
do par ko wa nia. Ta kie roz wią za nie
bę dzie obej mo wać od ci nek mniej
wię cej od ul. Han ki Or do nów ny
pra wie do ul. My śli bor skiej. Dzię -
ki te mu po wsta nie oko ło stu
miejsc par kin go wych.

Po obu stro nach uli cy zmiesz -
czą się chod ni ki i dro gi ro we ro we.
Jed nak przed nie któ ry mi skrzy żo -
wa nia mi jezd nie ul. Świa to wi da
bę dą się moc no roz sze rzać.
Zwłasz cza ta w kie run ku cen trum
– aż do czte rech pa sów ru chu
przed ul. Me hof fe ra i przed
ul. My śli bor ską. W prze ciw ną
stro nę pa sy na jezd ni ma ją być
tak wy pro fi lo wa ne, by kie row cy

mu sie li zwal niać przed skrzy żo -
wa nia mi i przej ścia mi dla pie -
szych. Jezd nia bę dzie się roz sze -
rzać do trzech pa sów przed skrzy -
żo wa nia mi z uli ca mi: My śli bor -
ską, Ćmie low ską, Era zma z Za -
kro czy mia, Me hof fe ra, Ste fa ni ka,
Or do nów ny (w tym miej scu znik -
nie obec ne ron do) i Stru my ko wą.
Da lej obie jezd nie bę dą mieć tyl -
ko dwa pa sy ru chu, po wsta nie

m.in. skrzy żo wa nie z sy gna li za cją
świetl ną z ul. Dzierz goń ską.
Z ul. Ksią żko wej kie row cy ma ją
skrę cać tyl ko w pra wo.

Tram waj w przy szłym ro ku
Mię dzy jezd nia mi ul. Świa to wi -

da prze wi dzia no to ro wi sko tram -
wa jo we. Wła śnie trwa prze targ
na je go przed łu że nie od pę tli Tar -
cho min Ko ściel ny do tym cza so we -
go na wro tu na No wo dwo rach

przy skrzy żo wa niu z ul. Or do nów -
ny. Ten od ci nek miał być go to wy
je sie nią 2016 ro ku. Już wia do mo,
że ra czej nie bę dzie. Po wód?
Tram wa je War szaw skie ma ją pro -
blem z wy bra niem wy ko naw cy.
Roz strzy gnię cie prze tar gu prze su -
nię to na ko niec mar ca. – Wy da wa -
ło się, że in we sty cja nie jest zbyt
trud na w re ali za cji – trze ba zbu do -
wać ok. 1,5 km to ro wi ska, prze ło -
żyć ru ry i ka ble, przy go to wać plat -
for my przy stan ko we, prze bu do wać
skrzy żo wa nia ul. Świa to wi da
z ul. gen. Stefáni ka i Han ki Or do -
nów ny i po sta wić pod sta cję trak -
cyj ną. Tym cza sem Tram wa je War -
szaw skie spo śród 11 ofert wciąż
nie wy bra ły wy ko naw cy, a je dy nie
ogra ni czy ły li stę do sied miu, uza -
sad nia jąc opóź nie nie ko niecz no -
ścią po pra wek w do ku men ta cji
przy go to wa nej przez ZTM. Wo bec
tej zwło ki szan se na ukoń cze nie
od da nia do użyt ku no we go od cin -
ka to rów jesz cze w tym ro ku są mi -
ni mal ne. Wie le wska zu je więc
na to, że tram wa je do za wrot ki
na No wo dwo rach do ja dą naj wcze -
śniej na po cząt ku 2017 ro ku, co by -
ło by skan da lem bio rąc pod uwa gę
jak krót ki od ci nek ma być bu do wa -
ny oraz fakt że obec ne, nie mal
dwu krot nie dłu ższe to ro wi sko zbu -
do wa no w osiem mie się cy – mó wi
Woj ciech Tu masz, bia ło łęc ki rad ny.

Co z pę tlą Win ni ca?
W mo men cie po sze rza nia

Świa to wi da zo sta nie zli kwi do wa -

na pę tla au to bu so wa No wo dwo ry.
W za mian za skrzy żo wa niem
z ul. Or do nów ny po wsta nie dłu ga
za to ka przy stan ko wa.

Uli ca Świa to wi da ma być przed -
łu żo na do 2018 ro ku do ul. Mo -
dliń skiej w osie dlu Win ni ca.
Skrzy żo wa nie usy tu owa ne bę dzie
mię dzy uli ca mi Po etów i Wi no ro -
śli. Naj praw do po dob niej do koń -
ca 2018 ro ku, wraz z przed łu że -

niem, po wsta nie też od ci nek to ro -
wi ska do no wej pę tli tram wa jów
i au to bu sów. Przy wjeź dzie na nią
za pla no wa no spo re skrzy żo wa nie.
Ma to być jed nak roz wią za nie
tym cza so we, jak de kla ru ją pro jek -
tan ci – na ja kieś 20 lat. Pę tla
w do ce lo wej lo ka li za cji, czy li w re -
jo nie uli cy Wi no ro śli wy ma ga
zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, co po trwać mo że
na wet 5 lat, a po za tym no wej de -
cy zji śro do wi sko wej. Plan miej sco -
wy prze wi du je tu na wet ga raż
prze siad ko wy Par kuj i Jedź.

W pierw szym eta pie po wsta nie
więc kla sycz na pę tla z jed nym to -
rem dla li nii 17 po pra wej stro nie
ul. Świa to wi da, dwu kie run ko we
tram wa je li nii 2 ma ją za wra cać
mię dzy jezd nia mi, prze je żdża jąc
z to ru na tor (bę dą dwa to ry po -
sto jo we na tym cza so wym koń cu).
Ta kże au to bu sy bę dą mia ły tym -
cza so wą pę tlę z kil ko ma sta no wi -
ska mi po sto jo wy mi.

Ja kie uwa gi do pla nu?
Wie lu miesz kań ców pod czas

kon sul ta cji do ma ga ło się za pro jek -
to wa nia więk szej licz by le wo skrę -
tów. Zgła sza li też po stu la ty o za -
cho wa nie zie le ni, zwłasz cza o za -
cho wa nie szpa le ru drzew w po bli -
żu Or do nów ny. Pro si li też o do -
dat ko we przej ścia dla pie szych, bo
ma ją być od cin ki bez zebr na wet
o dłu go ści 600 m. Pro jek tan ci kon -
sul tu ją te po stu la ty z miej skim in -
ży nie rem ru chu. We dług pro jek -
tan tów do ku men ta cja dla ul. Świa -
to wi da i ze zwo le nie na re ali za cji
in we sty cji dro go wej ma ją być go -
to we na po cząt ku 2017 ro ku, bu -
do wa po trwa po wy bo rze wy ko -
naw cy od dru giej po ło wy 2017 r.
do koń ca 2018 ro ku.

(wk)
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Szanse
na ukończenie oddania
do użytku nowego
odcinka torów jeszcze
w tym roku są minimalne.
Wiele wskazuje więc
na to, że tramwaje
do zawrotki
na Nowodworach
dojadą najwcześniej
na początku 2017 roku,
co byłoby skandalem
biorąc pod uwagę jak
krótki odcinek ma być
budowany oraz fakt że
obecne, niemal
dwukrotnie dłuższe
torowisko zbudowano
w osiem miesięcy – mówi
Wojciech Tumasz,
białołęcki radny.

Tramwaj na Nowodwory nie w tym roku?
� Światowida – główna ulica Tarchomina – do końca 2018 roku będzie poszerzona, choć nie na całej długości.
W kwietniu poznamy kolejny projekt tej inwestycji, uwzględniający zgłaszane dotąd uwagi mieszkańców.
Tymczasem okazuje się, że trasa tramwajowa nie dotrze na Nowodwory w tym roku.

Ulica
Światowida ma być
przedłużona do 2018 roku
do ul. Modlińskiej
w osiedlu Winnica.
Skrzyżowanie usytuowane
będzie między ulicami
Poetów i Winorośli.
Najprawdopodobniej
do końca 2018 roku, wraz
z przedłużeniem,
powstanie też odcinek
torowiska do nowej pętli
tramwajów i autobusów.
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Ve tu ri lo by ło jed ną z naj więk -
szych re wo lu cji w ko mu ni ka cji

miej skiej w ostat nich la tach.
Pod wzglę dem roz ma chu kon ku -

ru je z nim chy ba tyl ko wspól ny bi -
let. Ro wer bły ska wicz nie zdo był
po pu lar ność i dziś, czte ry la ta
po uru cho mie niu (sys tem ogól no -

miej ski ru szył 1 sierp nia 2012,
na Be mo wie – ja ko Be mo wo Bi ke

– 1 kwiet nia te go sa me go ro ku),
chy ba nikt nie wy obra ża so bie, by
sta cje sys te mu znik nę ły z War sza -
wy. Tyl ko w 2015 ro ku ro we ry wy -
po ży cza no bli sko 2 mi lio ny ra zy
przez po nad 82,5 ty sią ca użyt kow -
ni ków. Ubie gły se zon za mknię to
w li sto pa dzie – te raz roz po czął się
ko lej ny, z 204 sta cja mi i 3000 ro -
we rów.

Ale zmia ny do pie ro przyj dą –
ten se zon to ostat ni z obo wią zu -

ją cą umo wą, a mia sto szy ku je się
do umo wy z no wym ope ra to rem.
Na stęp ca Ne xt Bi ke bę dzie mu siał
ob słu żyć set kę no wych sta cji
w sto li cy, 4 ty sią ce ro we rów,

w tym elek trycz ne, tan de my
i dzie cię ce. Zmie nią się też sa me
sta cje, w któ rych po ja wią się ko -
lo ro we, czy tel ne wy świe tla cze
i mo żli wość płat no ści kar tą.

Na Bia ło łę ce pla no wa ne są
dwie no we sta cje – na Świa to wi da
przy ośrod ku spor tu oraz
przy skrzy żo wa niu Be ren so na
i Skarb ka z Gór. Dla cze go tyl ko
ty le? War sza wę po dzie lo no
na ob sza ry funk cjo nal ne, w któ -
rych sta cje ma ją być roz lo ko wa ne
w okre ślo nych od le gło ściach. Im
da lej od śród mie ścia, tym rza dziej
– na wet co ki lo metr. ZDM sta wia
bo wiem na efek tyw ność sys te mu,
a im da lej od cen trum, tym dro -
ższe utrzy ma nie sta cji – trze ba
bo wiem do li czyć kosz ty ser wi so -
wa nia punk tów czy do wo że nia ro -
we rów.

(wt)

Zaledwie dwie stacje Veturilo za rok
� W 2017 roku zmieni się system rowerów miejskich. Warszawa wybierze nowego operatora, zmieni się liczba stacji
i wygląd oraz działanie terminali.

Na Białołęce
planowane są dwie
nowe stacje –
na Światowida
przy ośrodku sportu oraz
przy skrzyżowaniu
Berensona i Skarbka
z Gór. Dlaczego tylko tyle?

źródło: w
w

w.veturilo.w
aw.pl

O dwu ję zycz no ści mó wi -
my wte dy, kie dy da na oso -
ba mó wi płyn nie w dwóch
ję zy kach, któ re sta no wią
jej ję zy ki oj czy ste. 

Czę sto sły szy my o dzie -
ciach dwu ję zycz nych wy cho -
wy wa nych w ro dzi nach,
gdzie np. ma ma jest Po lką, a
ta ta Bry tyj czy kiem lub Ame -
ry ka ni nem. Te dzie ci ma ją
mo żli wość spon ta nicz ne go,
nie świa do me go i nie kon tro -
lo wa ne go przy swo je nia ję zy -
ka w co dzien nym kon tak cie
ze swo imi ro dzi ca mi pod -
czas wspól nych za baw, roz -

mów czy po sił ków.  Wie lu
lu dzi uwa ża, iż ta kie dzie ci
bę dą mia ły ła twiej szy start w
do ro słość, w któ rej bar dzo
do bra zna jo mość ję zy ka jest
gwa ran tem otrzy ma nia do -
brej pra cy, a co za tym czę sto
idzie, po wo dze nia w ży ciu. I
trud no te mu za prze czyć.

Ale nie tyl ko dzie ci dwu ję -
zycz ne mo gą mieć prze wa gę
nad in ny mi w przy szło ści.
Na Bia ło łę ce  Pol sko - An giel -
skie Przed szko le Ar ty stycz ne
i Żłobek „AKADERO” prze -
no si na swój te ren sy tu ację z
do mów ro dzin nych dzie ci

dwu ję zycz nych. W przed -
szko lu, któ re cie szy się du -
żym uzna niem, po wsta ją
gru py dwu ję zycz ne, gdzie je -
den z na uczy cie li – wy cho -
waw ca an glo ję zycz ny mó wi
na co dzień do dzie ci tyl ko i
wy łącz nie po an giel sku, za -
rów no pod czas za baw w sa li,
jak i w szat ni, ja dal ni, ła zien -
ce czy pla cu za baw. Efek ty
ta kiej pra cy są ogrom ne i
zdu mie wa ją ce. Dzie ci w bar -
dzo krót kim cza sie za czy na ją
ro zu mieć to, co na uczy ciel
mó wi do nich ka żde go dnia
(po le ce nia, in struk cje). Ko lej -

nym eta pem jest po wta rza -
nie po wy cho waw cy słó wek,
krót kich wy ra żeń i krót kich
zdań. W na stęp nych fa zach
dzie ci sa me ar ty ku łu ją słow -
nic two wpro wa dzo ne wcze -
śniej przez na uczy cie la, po -
cząw szy od pro stych wy ra -
zów a skoń czyw szy na bar -
dziej skom pli ko wa nych wy -
ra że niach. Etap koń co wy to
po zna nie al fa be tu an giel -
skie go oraz pierw sze pró by

glo bal ne go czy ta nia i pi sa nia
li ter oraz wy ra zów. Pod su -
mo wu jąc, dwu ję zycz na gru -
pa przed szkol na i żłobkowa
w „AKADERO” to do sko na ły
spo sób na „za przy jaź nie nie
się” dziec ka z ję zy kiem an -
giel skim na ca łe ży cie.

Białołęka
ul. Strumykowa 23A

tel. 500 650 220
www.akadero.pl

Dwujęzyczność w żłobku
i przedszkolu. Czy to się opłaca?



Bie gnie mię dzy blo ka mi – i do -
pó ki jest „osie dlo wą”, wy glą da
przy zwo icie. Go rzej, gdy osie dle
się koń czy – tam też koń czy się
na wierzch nia twar da i za czy na…
no cóż, gdy jest su cho, to kle pi sko,
gdy pa da – bło to. Z uli cy ko rzy sta
mnó stwo osób (pie szych i zmo to -
ry zo wa nych) – to je den z naj wy -

god niej szych skró tów od stro ny
Me hof fe ra do ga le rii han dlo wej
przy Or do nów ny. – Ale nie tyl ko
pie si tę dy cho dzą. Wie czo rem ro -
bi się tu par king – mó wi pa ni Jo -
an na. – W su mie le piej, że par ku -
ją tu taj niż mie li by to ro bić na do -
jaz dów kach do osie dla, ale z dru -
giej stro ny roz je żdża ją i tak już fa -

tal ną na wierzch nię i w re zul ta cie
wię cej tu do łów niż rów ne go. Kie -
dy się idzie z wóz kiem, to moc no
nie wy god ne dla dziec ka, kie dy tak
trzę sie. A oko li ca jest spa ce ro wa,
bo tu naj wię cej zie le ni w oko li cy,
wy star czy wyjść z osie dla i już tych
kil ka drze wek jest. Nie by ło by naj -
go rzej, gdy by zro bić tu dro gę,

choć by z płyt be to no wych. Mniej
bło ta i ku rzu by by ło.

Zmia ny jed nak mo gły by na stą -
pić, gdy by w oko li cy po ja wi ły się
ja kieś pla ny in we sty cyj ne. A tych
na ra zie nie ma ani dziel ni ca, ani
ża den in we stor – te re ny wo kół
uli cy są wła sno ścią pry wat ną. –
Nie są pla no wa ne na ra zie żad ne

in we sty cji w oko li cach uli cy, za -
tem bu do wa tej dro gi nie jest naj -
pil niej szą po trze bą miesz kań ców
dziel ni cy – oce nia Ma rze na Gaw -
kow ska, rzecz nik Bia ło łę ki.

Czy po win no się jed nak za in -
we sto wać w Ocza ry? Cze ka my
na opi nie.

(wt)
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Oczary – polna droga pośrodku cywilizacji
� Choć to XXI wiek i dzielnica stołecznego miasta – bliżej tej ulicy do reymontowskiej wsi niż Warszawy. Ulicą Oczary – w piachu, błocie
i kałużach – wędrują codziennie setki osób, skracając sobie drogę z Ordonówny do Książkowej.

Kon sul ta cje od bę dą się 2 kwiet -
nia – w so bo tę, od godz. 9.00
do godz. 13.00. Do dys po zy cji ro -
dzi ców bę dzie psy cho log, pe da -
gog i fi zjo te ra peu ta, któ rzy udzie -
lą od po wie dzi na nur tu ją ce py ta -
nia, roz wie ją wąt pli wo ści, a mo że
skie ru ją wraz z dziec kiem na dal -
sze, po głę bio ne ba da nia.

Czy kon sul ta cje do ty czą je dy nie
au ty zmu? – Świa to wa ak cja jest
de dy ko wa na wła śnie te mu za bu -
rze niu, ale za pra sza my do nas

wszyst kich ro dzi ców, któ rych
dzie ci nie roz wi ja ją się pra wi dło -
wo. Rów nież ro dzi ców dzie ci
z orze czo ną nie peł no spraw no ścią,
któ rzy po szu ku ją dla swo ich po -
ciech spe cja li stycz ne go przed -
szko la, gdzie edu ka cja łą czy się
z kom plek so wą te ra pią. Po sta ra -
my się pro fe sjo nal nie po móc
wszyst kim za in te re so wa nym
– mó wi za ło ży ciel ka.

Przed szko le „Do bry start” dzia -
ła na Bia ło łę ce od 2012 ro ku. Jest

miej scem, w któ rym dziec ko
z nie peł no spraw no ścią znaj dzie
nie tyl ko uwa gę i ak cep ta cję, ale
przede wszyst kim szan sę na roz -
wój swo ich umie jęt no ści i znacz -
ną po pra wę funk cjo no wa nia.
– Ofe ru je my kom plek so wą te ra -
pię i edu ka cję dzie ci z ró żny mi
nie peł no spraw no ścia mi. Co war to
pod kre ślić, na si pod opiecz ni mo -
gą ko rzy stać z przed szko la bez -
płat nie. Pro wa dzi my ta kże bez -
płat ne za ję cia z Wcze sne go

Wspo ma ga nia Roz wo ju, nie tyl ko
dla na szych przed szko la ków, ale
dla wszyst kich dzie ci po trze bu ją -
cych wspar cia te ra peu tycz ne go
– mó wi M. Przy cka.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła
48, 03–290 Warszawa.

www.przedszkole-dobrystart.pl,
tel. 532–429–355.

Bezpłatne konsultacje specjalistów
w przedszkolu terapeutycznym „Dobry Start”
� 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W akcję
rozpowszechniania wiedzy na temat tego zaburzenia włączyło się również
przedszkole terapeutyczne „Dobry Start”. – Zapraszamy wszystkich rodziców, których
niepokoi rozwój ich dzieci, niezależnie od miejsca ich zamieszkania – mówi
Małgorzata Przycka, założycielka przedszkola „Dobry Start”.
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Bo bry naj wi docz niej w tej czę -
ści Bia ło łę ki czu ją się do brze, bo
ich po pu la cja ro śnie. A gdy ro śnie
– ko lo ni zu ją no we te re ny.
Po czym to po znać?

Naj pro ściej – po drze wach. Spi -
ło wa ne bo brzy mi sie ka cza mi ro -
śli ny są bar dzo cha rak te ry stycz ne
i nie spo sób ich nie za uwa żyć.
Do brze wi dać je na Wa rzel ni czej,

w po bli żu miej sca gdzie ka nał
Bród now ski zbli ża się do Że rań -
skie go. Kil ka drze wek już pa dło,
kil ka więk szych ga łę zi zo sta ło
oko ro wa nych – z te go wnio sek, że

zwie rzę ta szy ku ją się do bu do wa -
nia. Z dru giej stro ny kar czo wi sko
mo gą trak to wać jak sto łów kę –
ich przy sma kiem jest ko ra czy

mło de, so czy ste ga łąz ki.

Tak czy owak – bo bry na Wa -
rzel ni czej są fak tem. Nie płosz my
ich ani nie nie po kój my – do pó ki
nie nisz czą wa łów (a ma ją na to
mi zer ne szan se po tym, jak brze gi
ka na łu zo sta ły nie daw no wzmoc -
nio ne) za gro że nie pod to pie nia mi
w tej oko li cy jest nie wiel kie. A ile
sa tys fak cji mo żna mieć z ta kie go
są siedz twa!

(wt)

Bobry dobrze się u nas czują  
� O tym, że w pobliżu Kanału Żerańskiego można spotkać bobry, wiadomo od lat. Najwięcej śladów bytności tych
gryzoni można znaleźć w okolicach Marywilskiej, ale nie tylko…

Kan pai Su shi ist nie je od 2008
ro ku. – To re ali za cja hob by i za -
mi ło wa nia do kuch ni ja poń skiej –
przy zna je wła ści ciel lo ka lu. – Ma

ona od lat wie lu fa nów i nic dziw -
ne go: ja poń skie da nia są pięk ne,
zdro we, lek kie i smacz ne.

A zro bić do bre su shi to nie jest
ta ka ła twa spra wa. – Przy cho dzą
do nas lu dzie, któ rzy ro bią w do -
mach sa mo dziel nie su shi, ale wo -
lą na sze. Dla cze go? O ile sa mo
zle pie nie skład ni ków nie jest ni -
czym trud nym dla spraw nej ma -
nu al nie oso by, to już przy go to wa -

nie i do pra wie nie ry żu, spo rzą -
dze nie so su, ryb i do dat ków
i umie jęt ne ich skom po no wa nie
pro ste nie jest. Nasz su shi ma ster
Bog dan jest jed nym z pierw szych
Po la ków, któ rzy ro bią su shi, zaj -
mu je się tym od dwu dzie stu pię -
ciu lat, a wciąż po wta rza, że mu si
się jesz cze wie le na uczyć.

Jak od ró żnić su shi po na -
zwach? Ho so ma ki to za wi nię ty
w glo ny ryż z jed nym do dat kiem –
ogór kiem, ty kwą kan pyo czy tuń -

czy kiem. Fu to ma ki to rol ki wie lo -
skład ni ko we – oprócz ry żu zna -

leźć w nich mo żna sa ła tę czy awo -
ka do, se rek lub ma jo nez i ca łą ga -
mę ryb i owo ców mo rza. Cza sa mi
za miast glo nów ryż za wi ja ny jest
w ja poń ski omlet ta ma go. Z ko lei
ca li for nia to su shi „na od wrót” –

ryż znaj du je się na ze wnątrz.
A te ma ki – to ryż z do dat ka mi
zwi ja ny ręcz nie. Wresz cie gun kan,
czy li rol ka pół na pół ry żu z do -
dat ka mi (ka wior, ta tar z ło so sia
lub drob no po sie ka na sa łat ka)
oraz ni gi ri – owal ne kul ki ry żo we
przy kry te wa rzy wem lub ry bą.

Ale kuch nia ja poń ska to nie
tyl ko su shi. – War to spró bo wać
też su ro wych ka wał ków ryb, czy li
sa shi mi, są pysz ne zu py, na przy -
kład mi so – ro dzaj bu lio nu z do -
dat ka mi za le żny mi od po ry ro ku;
war to też pró bo wać sa ła tek z glo -
nów, ryb i wa rzyw.

Co do pi cia? Prócz naj bar dziej
zna ne go sa ke, ry żo we go wi na ser wo -

wa ne go na cie pło w Kan pai mo żna
spró bo wać ume shu (li kie ru z mo re li)
czy ja poń skich piw. A dla abs ty nen -
tów – ró żne ro dza je zie lo nej her ba ty.

Tak więc – kan pai! Czy li
„na zdro wie”.

Kan pai Su shi, Pło cho ciń ska 162,
www.kan pai.com.pl,
tel. 22 741 73 23,
kom. 666 854 043.

Dobre sushi na Białołęce?
„Nie każdy potrafi je zrobić”
� Moda na japońskie dania nie omija Białołęki. I choć lokali z sushi przybywa, rzadko
można znaleźć taki, który działa kilka lat. A właśnie taki jest przy Płochocińskiej.



Sto łecz ny ra tusz opu bli ko wał
ze sta wie nie cen pro duk tów, ja kie
mo żna ku pić na tar go wi skach za -
rzą dza nych przez mia sto. Mo żna
za tem po rów nać nie tyl ko ce ny
w po szcze gól nych miej scach, ale
też ró żni ce w nich w sto sun ku
do lat ubie głych.

Przy kła do wy ko szyk wy glą dał
tak sa mo: wkła da no do nie go
ziem nia ki, ogór ki, po mi do ry, mar -
chew, man da ryn ki, ba na ny i jabł -
ka. Zbie ra no też ce ny tych wa rzyw
i owo ców i wy cią ga no śred nią –
w ten spo sób mo żna okre ślić, że

naj tań sze po mi do ry są na Pra dze,
na Mę ciń skiej (4 zło te za ki lo -

gram), na to miast ziem nia ków ab -
so lut nie nie opła ca się ku po wać
na Ra dzy miń skiej (4,5 zło te go
za ki lo). Jak bar dzo od sta je
od tych cen ba zar przy Po ra jów?

Nie da się ukryć, że bar dzo.
O ile wy mie nio ne wy żej ziem nia ki
mo żna ku pić za przy zwo itą ce -
nę 1,8 zł (ta niej jest tyl ko
na dwóch in nych ba za rach) a mar -
chew mie ści się w sto łecz nej śred -
niej (3 zło te za ki lo) – to po resz tę
war to je chać gdzie in dziej. Su ma
za ku pów na Bia ło łę ce to 42,30 zł,
dru gi naj dro ższy ba zar miej ski,
przy Na my słow skiej, ofe ru je to sa -
mo o po nad trzy zło te mniej. Naj -
ta niej zaś jest na Gro chow skiej,
gdzie wszyst kie te pro duk ty mo żna
ku pić za… 23 zło te i 10 gro szy.

Jak by ło przed ro kiem?
Dla po rów na nia – te nże ze staw

ar ty ku łów w stycz niu 2015 ro ku
kosz to wał 32 zło te. I też by ło naj -
dro żej w War sza wie (ex aequo
z tar go wi skiem na Ba na cha). Wi -
dać też se zo no wość pro duk tów –
we wrze śniu, pod czas po przed -

nie go ba da nia, za za ku py trze ba
by by ło wy dać 22,1 zło te go.

A są sie dzi ba zar lu bią!
Mi mo te go, że to naj dro ższe tar -

go wi sko miej skie w War sza wie,
miesz kań cy z ba za ru ko rzy sta ją
chęt nie. – Więk szość pro duk tów
spo żyw czych ku pu ję wła śnie tam –
mó wi pa ni Iza, na Po ra jów cho -

dzą ca co dzien nie. – Wa rzy wa, mię -
so, pie czy wo – to mo je za ku py.
W za sa dzie to tyl ko po prze two ry
i na biał cho dzę do skle pów, na to -
miast w ca łą resz tę za opa tru ję się
na tar go wi sku. Na wet je śli nie któ re
rze czy są dro ższe niż w dys kon tach,
to ja kość re kom pen su je ró żni cę.

– Jak po rów nam ce ny z Wo lą
i Śród mie ściem to ten ba za rek dro -
gi nie jest, ja kość rów nież wy so ka –
czę sto ro bię tam za ku py i nie jest

dla mnie pro ble mem po wrót za ku -
pa mi na Wo lę – przy Ol brach ta są
wy ższe ce ny nie ste ty – pi sze na na -
szym fo rum in na czy tel nicz ka.

– Ja ko miesz kan ka Bia ło łę ki
chęt nie ko rzy stam z ba za ru. Ce ny są
po dzie lo ne. Nie któ re wy ższe, nie -

któ re ni ższe. Za le ży to od sto iska,
w któ rym się ku pu je. Oso bi ście dla
mnie oprócz cen wa żna jest też at -
mos fe ra. Mam za ufa nie do sprze -
daw ców, wiem, że do sta nę świe ży
to war. Zna ją mnie, cza sa mi jest tak,
że jesz cze nie po wiem co chcę, a już
to do sta ję – wtó ru je jej Ka ro la.

– Naj dro ższy? Kto ro bił ta kie
ze sta wie nie cen? – py ta re to rycz -
nie Na ta lia. – Jabł ka po 3,50 a ja
wczo raj ku pi łam po 2,50. A od -
mian ja błek jest pięć i ka żdy ro -
dzaj ma ró żne ce ny. Je że li się ko -
muś opła ci je chać na Ba na cha,
ku pu jąc przy kła do wo bi let jed no -
dnio wy al bo tra cić czas na od pa -
le nie sa mo cho du i spa le nie ben -
zy ny, to gra tu la cje prze li czeń.

W dziel ni cy ist nie je jesz cze ba zar
przy Świa to wi da, nie jest jed nak za -
rzą dza ny przez mia sto. Choć moc -
no okro jo ny te ry to rial nie pod czas
bu do wy li nii tram wa jo wej, na dal
jest naj więk szym miej scem na Bia -
ło łę ce, gdzie pro wa dzo ny jest te go
ty pu han del. I, w opi nii miesz kań -
ców – ta kże dro ższym, na wet od te -
go na Po ra jów. (wt)

Mamy najdroższy bazar w Warszawie
� Warszawa ma dziewięć miejskich targowisk, rozsianych po całym mieście. Jedno z nich ulokowane jest
przy Porajów – i jak się okazuje, to najdroższy bazar w mieście.
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i przy obec nym ustro ju War sza wy
jest to naj ko rzyst niej sze dla Bia -
ło łę ki. Jest to so jusz z roz sąd ku.

Oświad cze nie od czy ta ne przez
radnego Ba siń skie go zo sta ło na -
gro dzo ne bra wa mi przez więk -
szość zgro ma dzo nych na sesji
miesz kań ców. Zgod nie z po ro zu -
mie niem ma po wstać szpi tal, fi lia
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Spor tu
na wschod niej Bia ło łę ce i po win -
na na stą pić po pra wa sta nu ko mu -
ni ka cji miej skiej.

– Mia łem sen, śnił mi się bez -
par tyj ny sa mo rząd – za żar to wał
Pelc. – Cza sem le piej zro bić krok
do ty łu. Pa ra liż Bia ło łę ki mu si się
skoń czyć w in te re sie miesz kań -
ców. Nie ob cho dzi ich, kto ma ra -
cję w tym spo rze, tyl ko do bra pra -
ca urzę du.

Wi ce bur mi strza mi bę dą Ja cek
Pod dęb niak (kan dy do wał na rad ne -
go z li sty Go spo dar no ści, obec nie
jest wi ce dy rek to rem Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu) i do tych cza so wy
rad ny Mar cin Adam kie wicz (Ini cja -
ty wa Miesz kań ców Bia ło łę ki).

Do mi nik Ga dom ski

Mamy nową
burmistrz
dokończenie ze strony 1





W cza sach, gdy Ma rian Ko -
złow ski na za wsze spo czął w bia -
ło łęc kiej zie mi, obo wią zy wa ła ko -
mu ni stycz na wer sja hi sto rii.
O nie pod le gło ścio wej kon spi ra cji
wy wo dzą cej się z for ma cji na ro -
do wej mo żna by ło pi sać lub mó -
wić wy łącz nie źle, przy pi su jąc lu -
dziom z tych or ga ni za cji nik czem -
ne in ten cje i czy ny.

Pa trio tyzm ro dzin ny
Uro dził się 21 li sto pa da 1915

ro ku w miej sco wo ści Sie mień
w zie mi ło mżyń skiej. Oj ciec Izy -
dor Ko złow ski na po nad 1000
hek ta ro wych are ałach rol nych
pro wa dził upra wę zie mi oraz ho -
dow lę ko ni ra so wych na dość du -
żą ska lę. Więk szość ko ni w chwi li
wy bu chu II woj ny świa to wej od -
dał na po trze by Woj ska Pol skie -
go. Po sia dał pię ciu sy nów – An to -
nie go, Ma ria na, Bo le sła wa, Jó ze -
fa, Izy do ra, któ rych kształ cił i cór -
kę Sta ni sła wę. W dzie ciń stwie
Ma rian i ro dzeń stwo po bie ra li
wszech stron ną na ukę w do mu.
Mło dy Ma rian mu siał po sia dać
ta len ty ję zy ko znaw cze, po nie waż
– wy prze dza jąc nie co czas – ja ko
do ro sły czło wiek ope ro wał bie gle
czte re ma ję zy ka mi: nie miec kim,
fran cu skim, ro syj skim i ła ci ną.
Po tra fił się ta kże po ro zu mie wać
w ję zy ku bia ło ru skim.

Od po cząt ku oku pa cji ca ła ro -
dzi na Ko złow skich włą czy ła się
w taj ną dzia łal ność nie pod le gło -
ścio wą. W 1942 ro ku po zo sta ją
spi ri tus mo vens za ło że nia i roz wo -
ju ło mżyń skiej Na ro do wej Or ga -
ni za cji Woj sko wej – kil ku dzie się -
cio ty sięcz nej ogól no pol skiej or ga -
ni za cji woj sko wej wy wo dzą cej się
z sze re gów Stron nic twa Na ro do -
we go. An to ni pod pseu do ni mem
„Bia ły” peł nił funk cję Ko men -
dan ta Po wia tu Ło mżyń skie go
NOW. Je go bra cia Ma rian
(„Lech”, „Prze my sław”), Bo le -

sław („Grot”) by li jed ny mi z naj -
bli ższych współ pra cow ni ków bra -
ta, peł niąc od po wie dzial ne funk -
cje w struk tu rach or ga ni za cji.
Do NOW na le żał rów nież Jó zef
no szą cy tro chę prze kor ny pseu -
do nim „Ma ły” mi mo, że był dwu -
me tro wym mło dzień cem! Ro -
dzin ny dwór w Ka łę czy nie sta no -
wił je den z wa żniej szych ośrod -
ków or ga ni za cyj nych kon spi ra cji.
W sto do le by ła do brze za ma sko -
wa na skryt ka, w któ rej le czo no
i ukry wa no par ty zan tów. Tym zaj -
mo wa li się głów nie Izy dor i Ste fa -
nia Ko złow scy wraz z cór ką Sta ni -
sła wą (póź niej szą żo ną Hen ry ka
Dę bow skie go).

Spe cja li ści od „od bi ja nia”
Na prze ło mie la ta i wcze snej je -

sie ni 1943 ro ku „Bia ły” wraz
z brać mi i set ka mi swo ich pod ko -
mend nych prze cho dzi do Na ro -
do wych Sił Zbroj nych kon spi ra -
cyj nej ogól no pol skiej or ga ni za cji,
któ ra po wsta je we wrze śniu 1942
ro ku ja ko wy raz pro te stu prze ciw -
ko umo wie sca le nio wej za war tej
przez Ko men dę Głów ną NOW
z Ar mią Kra jo wą. NSZ na prze ło -
mie 1943–44 ro ku osią gnę ły
70–100 ty się cy za przy się żo nych,
sta jąc się czo ło wą (obok AK) si łą
pol skie go pod zie mia.

Wkrót ce bra cia Ko złow scy za -
sły nę li ja ko „spe cja li ści” od od bi -
ja nia aresz to wa nych i więź niów.
Jed ną z pierw szych te go ro dza ju
ak cji urzą dzi li pod Cy dzy nem
w 1943 r., gdzie z łap nie miec kich
żan dar mów od bi li 30 aresz to wa -
nych AK -owców. Te go ro dza ju ak -
cje kon ty nu owa li w ro ku na stęp -
nym, gdy w bra wu ro wej ak cji nie -
da le ko miej sco wo ści Cie losz ki tym
ra zem uwol ni li aresz to wa nych
NSZ -ców prze wo żo nych po cią -
giem ko lej ki wą sko to ro wej. Naj -
słyn niej sza z ich ak cji to uwol nie -
nie 400 Po la ków wię zio nych w Ło -

mży – za koń czo na suk ce sem bez
jed ne go wy strza łu i żad nych ak cji
od we to wych ze stro ny oku pan ta!

Ko lej ne tra ge die
15 grud nia 1943 ro ku pod czas

prze pra wy przez Bie brzę, w oko li -
cach Bu rze ni na, do cho dzi
do starć z od dzia ła mi nie miec ki -
mi. „Lech” zo stał cię żko ran ny
po raz pierw szy. 16 grud nia 1943
ro ku otrzy mu je awans do stop nia
ma jo ra. W tym cza sie w oko li cach
Bor ko wa pod czas star cia z Niem -
ca mi zgi nął pierw szy z bra ci, Jó -
zef zna ny bar dziej pod pseu do ni -
mem „Ma ły”. Ale był to do pie ro
pierw szy etap tra ge dii.

1 li sto pa da 1943 ro ku w Ka łę czy -
nie zo stał aresz to wa ny przez eks pe -
dy cję ge sta po Izy dor Ko złow ski
wraz z naj młod szym sy nem Izy do -
rem – ju nio rem. Przez Maj da nek
obaj tra fi li do Oświę ci mia. Gło wa
ro dzi ny zo sta ła za mor do wa na 17
ma ja 1944 ro ku na oczach sy na
pod czas po ka zo wej eg ze ku cji. Izy -
dor ju nior ps.  „Idek” je sie nią 1944
ro ku uciekł – przy po mo cy więź -
niów – z trans por tu ko le jo we go do
obo zu kon cen tra cyj ne go w Bu chen -
wald. Wo li ży cia star czy ło mu na ty -
le, aby do wlec się do ro dzi ny i sko -
nać na rę kach sio stry Sta ni sła wy…
Mia rę nie szczęść do peł nił czer -
wiec 1944 ro ku. 23 czerw ca w trak -
cie par ty zanc kiej bi twy w Czer wo -
nym Bo rze zgi nął kpt. „Bia ły” –
An to ni Ko złow ski, sku tecz nie ata -

ku jąc i osła nia jąc od wrót ło mżyń -
skie go zgru po wa nia AK. Gdy by nie
śmia ły atak je go od dzia łu praw do -
po dob nie nikt z 300-oso bo we go
zgru po wa nia by nie prze żył…

Tu ła czy ży wot
Okres po amne stii 1947 r. w ży -

ciu Ma ria na Ko złow skie go był dla
nie go i nie daw no po ślu bio nej żo -
ny Ma rii bar dzo trud ny. In wi gi lo -
wa ny przez UB, wzy wa ny na prze -

słu cha nia do sie dzib „or ga nów
Pol ski Lu do wej”, mu siał za cho -
wy wać ca ły czas czuj ność umy słu.
Dla wła dzy ko mu ni stycz nej był
prze cież kimś i czymś naj gor szym
– głów nym wro giem „obo zu po -
stę pu i de mo kra cji”. Z cza sem
na si la ją się co raz dłu żej trwa ją ce
aresz ty i po by ty w wię zie niach.
Naj dłu ższy trwa po nad pół to ra
ro ku. Do świad cza bi cia, po by tów
w kar ce rach, zdzie ra nia pa znok ci
i in nych tor tur. Po ogrom nych
sta ra niach ze stro ny żo ny, ma ją -
cej wspar cie ro dzi ny i przy ja ciół,
mjr Ma rian Ko złow ski zo sta je wy -
pusz czo ny na wol ność.

Przez wie le na stęp nych lat ro -
dzi na pę dzi ła, jak to wspo mi na ją
cór ki, „tu ła czy ży wot”. Ma rian
Ko złow ski, któ ry po dej mo wał pra -
cę w ró żnych za wo dach, by utrzy -
mać ro dzi nę – żo nę i czte ry cór ki
– wie le ra zy był prze no szo ny w ró -
żne czę ści Pol ski. Pod ko niec 1962
ro ku ro dzi na Ko złow skich prze -
pro wa dzi ła się do Ga le wic
w Wiel ko pol sce, do ro dzi ny Ma rii.
Po prze dzo ne by ło to ta jem ni czym
przy pad kiem upo zo ro wa nia przez
tzw. „nie zna nych spraw ców” nie -
szczę śli we go wy pad ku mo to cy klo -
we go. Je go ofia rą miał być Ma -
rian Ko złow ski a na rzę dziem me -
ta lo wa lin ka umo co wa na w po -
przek le śnej dro gi. Fa cho wo za -
wie szo na na wy so ko ści szyi…

Przy stań na Ma jor ki
Przez więk szość ży cia ich ro dzi -

na miesz ka ła w Wiel ko pol sce.
Ma rian Ko złow ski ostat nie kil ka -

na ście lat pra co wał ja ko na uczy -
ciel a po za wa le ser ca ja ko szkol ny
bi blio te karz. W 1983 ro ku, bę dąc
już na eme ry tu rze, ma łżeń stwo
Ko złow skich po sta no wi ło prze -
nieść się do War sza wy, aby być
bli żej có rek. Środ ków fi nan so -
wych star czy ło na za kup nie wiel -
kie go do mu na Bia ło łę ce przy uli -
cy Ma jor ki. W ostat nich la tach ży -
cia na pi sał 30-stro ni co we frag -
men ty wspo mnień. Rzecz cie ka -
wa: ni gdy nie po da wał na zwisk, je -
dy nie pseu do ni my. Przez ca łe ży -
cie był in wi gi lo wa ny. Ostat ni za pis
na je go te mat po cho dzi z 1985 ro -
ku. Czę sto okre śla ny był w ma te -
ria łach bez pie ki ja ko: (…) Bar dzo
nie bez piecz ny (…)” To zna czy, że
tak On, jak i Je go brat Bo le sław
ps.,, Grot”, nie dał się ni gdy na -
wró cić na ko mu ni stycz ną wia rę…

Ma jor Ma rian Ko złow ski –
„Lech”, „Dą bro wa”, „Prze my -

sław”, „Opo ka” swój ostat ni żoł -
nier ski marsz roz po czął wie czo -
rem 6 li sto pa da 1986 ro ku. Czte ry
la ta póź niej zmar ła je go żo na Ma -
ria z do mu Gaj/Ga jew ska. Po cho -
wa na rów nież we wspól nym gro -
bow cu ro dzin nym na ty mże
cmen ta rzu w Tar cho mi nie.

Ro bert Ra dzik

Za po moc w przy go to wa niu po -
wy ższe go tek stu i wie lo go dzin ne
roz mo wy chciał bym ser decz ne
po dzię ko wać cór kom ma jo ra Ko -
złow skie go: pa ni Elżbie cie Tar -
cza łow skiej - Ko złow skiej oraz pa -
ni Kry sty nie Ko złow skiej. Więcej
na www.tubialoleka.pl.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Białołęcki żołnierz niezłomny
� Idąc główną aleją tarchomińskiego cmentarza i mijając kwatery żołnierzy AK przy jej
końcu znajdziemy grób majora Mariana Kozłowskiego, zawsze okryty biało-czerwoną
szarfą. I niewiele osób poza rodziną jest świadomych, że ten nagrobek kryje szczątki
wysokiego rangą oficera Podziemia Niepodległościowego, walczącego najpierw
z Niemcami a później kierującego walką „Wyklętych” po 1945 roku.



Ko niec ro ku był okre sem pod -
su mo wa nia efek tów pra cy za wod -
ni ków, tre ne rów oraz ro dzi ców
za wod ni ków, któ rzy bar dzo an ga -
żu ją się w po moc nad roz wo jem
spo łecz no ści ju do. Pod czas ga li
roz da nia na gród „Le mu -
rów 2015” na gra dza ni by li nie tyl -
ko za wod ni cy, ale ta kże wszy scy,
któ rzy wspie ra ją klub na je go dro -
dze do upra gnio ne go me da lu
na Igrzy skach Olim pij skich: po li -
ty cy, spon so rzy, dy rek to rzy szkół
oraz przed szko li współ pra cu ją -
cych z Le mu rem, ro dzi ce dzie ci
ćwi czą cych oraz do ro śli (tzw. Se -
nior te am), któ rzy za pra gnę li po -
znać taj ni ki ja poń skiej sztu ki ju do
i wró cić do utra co nej for my
i spraw no ści fi zycz nej.

Wy mie nić wszyst kich nie spo sób,
skup my się na „Za wod ni ku ro ku”
i „Za wod nicz ce ro ku” czy li Mar ci -
nie Ko wal skim (brą zo wy me dal
na Mi strzo stwach Pol ski Mło dzi -
ków, pierw sze miej sce na Pu cha rze
Pol ski, sre bro na Pu cha rze Eu ro py
i nie zli czo ne me da le na za wo dach
ogól no pol skich oraz mię dzy na ro -
do wych) i Ju li Świąt kie wicz (brą zo -
wa me da list ka Mi strzo stwach Pol -

ski Ju nio rów Młod szych, sre bro
na pu cha rze Pol ski Ju nio rów
Młod szych, zło ta me da list ka mię -
dzy na ro do we go tur nie ju ju do).
„Le mu ry 2015” po wę dro wa ły
do za wod ni ków w wie lu ka te go -
riach. Z ro ku na rok ma my co raz
wię cej spor tow ców do wy ró żnie nia,
przy by wa też na gród m.in.: sprzęt
spor to wy (ju do gi, odżyw ki itp.),
dar mo we obo zy spor to we (na obóz
w Za ko pa nem po je dzie po nad 40
uta len to wa nych Le mu rów). Na gro -
dą głów ną jest wy ciecz ka cam pe ra -
mi po ca łej Eu ro pie i par kach roz -
ryw ki dla 12 naj lep szych za wod ni -
ków i za wod ni czek.

Nie spo dzian ką dla wszyst kich
by ło przed sta wie nie ma rze nia
i za ra zem pla nów wła ści cie li klu -
bu na naj bli ższe la ta, czy li pro jek -
tu bu do wy sie dzi by Klu bu Ju do
Le mur, w któ rym znaj dą się sa le
do ju do, si łow nie, sau ny i sa le od -
no wy bio lo gicz nej dla za wod ni -
ków i ro dzi ców.

Rok roz po czę li z suk ce sa mi
Na po cząt ku ro ku Le mu ry zor -

ga ni zo wa ły se mi na rium z jed nym
z naj lep szych za wod ni ków świa ta

– Ukra iń cem Gior giem Zan ta ra ia.
W spo tka niu wzię ło udział po -

nad 400 za wod ni ków z ca łej Pol ski.
W ka drach na ro do wych 2016

zna leź li się: Ju lia Świąt kie wicz,
Łu kasz Ku rek i Mi cha li na Ski pia -
ła, któ rzy w tym ro ku bę dą ry wa li -
zo wać o start na Mi strzo stwach
Eu ro py Ju nio rów Młod szych.

W co rocz nym, or ga ni zo wa nym
w lu tym, ple bi scy cie na dzie się ciu

naj lep szych spor tow ców Bia ło łę ki
po przed nie go ro ku dzie sią te
miej sce za jął Hu bert Pa sie czyń ski
(sre bro na Mi strzo stwach Pol ski),
dzie wią te – Ga briel Ski pia ła (sre -
bro na Mi strzo stwach Pol ski),
ósme Mar cin Ko wal ski (o je go

wy ni kach pi sa li śmy wy żej). Po -
nad to za wy bit ne osią gnię cia zo -
sta li wy ró żnie ni: Ju lia Świąt kie -
wicz, Mi cha li na Ski pia ła, Szy mon
Praj zner, Łu kasz Ku rek, Bar tek
Le pian ka a za naj lep sze go tre ne -
ra na Bia ło łę ce w 2015 r uzna no
tre ne ra Klu bu Ju do Le mur Ma -
riusz Ro wic ki („Tre ner Ro ku”
na Bia ło łę ce rów nież 2013 r.).
War to za uwa żyć, że ty tuł ten ode -
brał… tre ne ro wi z Le mu ra – Ma -
te uszo wi Pa cho la ko wi („Tre ner
Ro ku” na Bia ło łę ce 2014 r.)

W związ ku z tak licz ny mi suk -
ce sa mi swo ich za wod ni ków wła -
ści cie le klu bu Ma te usz Pa cho lak
i Ma riusz Ro wic ki chcą w przy -
szłym ro ku uru cho mić pro gra my
sty pen dial ne dla swo ich naj lep -
szych za wod ni ków. Bę dzie to nie -
oce nio na po moc dla mło dych
spor tow ców w wy trwa niu w swo -
im pięk nym, ale ja kże trud nym

ce lu zdo by cia me da lu na Igrzy -
skach Olim pij skich.

Za chę ca my do upra wia nia tej
pięk nej dys cy pli ny spor tu! Nie wa -
żne czy masz trzy, dzie sięć, czy 40
lat, ju do jest dla ka żde go i w ka -
żdym wie ku.

W wie lu eu ro pej skich kra jach
ju do jest pod sta wą pro gra mo wą
z wy cho wa nia fi zycz ne go w szko -
łach, a w Pol sce na uczel niach wy -
ższych, że by za li czyć W -F, mo żna
tre no wać wła śnie ju do.

Ju do jest bo wiem dys cy pli ną
roz wi ja ją cą wszech stron nie,
kształ tu ją cą cha rak ter, zwin ność,
mo to ry kę, si łę, wy trzy ma łość, ko -
or dy na cję ru cho wą. Ko ry gu je wa -
dy po sta wy, a przede wszyst kim
da je mnó stwo fraj dy z sa me go
ćwi cze nia.

Ju do jest po strze ga ne ja ko lek
na wszyst ko, któ re go war to spró -
bo wać. Pró buj cie u naj lep szych! 

Więcej informacji
na www.judo-lemur.pl
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Nowy rok w Judo Lemur

Judo jest lekiem na wszystko, którego warto spróbować.
Próbujcie u najlepszych!
� Co słychać w Białołęckim Klubie Judo Lemur? Poprzedni rok obfitował w sukcesy, kolejny również rozpoczął się niezwykle obiecująco.



ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

RRWWEE  SSttooeenn  OOppeerraattoorr  SSpp..  zz  oo..oo..  uull..  PPiięękknnaa  4466,,  0000--667722  WWaarrsszzaawwaa, reprezentowany przez Artura Zawadzkiego, złożony dnia 27
stycznia 2016 r. i uzupełniony dnia 2 marca 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie linii energetycznej niskiego napięcia długości 2 m na części działki ew. nr 147/72 z obrębu 4-03-20 przy ul. Szczerbca na
terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

--  MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa, pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, złożony dnia 1 lutego 2016 r., zmieniony dnia 18 lutego 2016 r. oraz 2 marca 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 300 mm w ul. Chudoby na odc. od ul.
Wyszkowskiej do hydrantu HP 41354 na działkach ew. nr 35/1, 35/2 z obrębu 4-16-21; 11/1, 11/2, 12, 13 z obrębu 4-16-23;
10/4, 13, 10/1, 10/2, 10/3, 7/2 z obrębu 4-16-28 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
--  MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  WWaarrsszzaawwiiee,, Plac Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa,  złożony 21.09.2015 r., uzupełniony 18.12.2015 r., zmieniony 18.12.2015 r. i 22.01.2016 r. dla inwestycji
polegającej na budowie przewodu tłocznego Dz 315 mm wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ul. Bohaterów, Zegarynki, Pionierów,
Majorki, Ciupagi na działkach nr ew.:
•6/2, 6/5 z obrębu 4-05-04;
•18/43, 45/3, 48/3, 48/5, 48/6, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13 z obrębu 4-05-06;
•4/10, 47/2, 74/4, 74/6, 74/9, 74/10, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77/10, 77/12, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/8, 81/11,
81/14, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/19, 81/20, 81/21, 81/22, 81/23, 81/24, 81/25, 81/26, 81/27, 81/26, 81/29, 81/30, 81/31,
83/2, 83/3, 83/19, 83/20, 83/22, 83/23, 85/4, 86/1 z obrębu 4-05-10,
•2/2, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 20/2, 20/3, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10 z obrębu 4-05-11
na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE  DDEECCYYZZJJII

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

ZZaakkłłaadduu  KKaarrnneeggoo  ww  WWaarrsszzaawwiiee  BBiiaałłoołłęęccee,, ul. Ciupagi 1b, 03-016 Warszawa, złożony dnia 1 marca 2016 r., w sprawie zmiany
decyzji nr 68/CP/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i
nadbudowie istniejącego budynku administracyjnego zakładu karnego w Warszawie na działce ew. nr 30/2 z obr. 4-05-11
położonej przy ul. Ciupagi na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie, w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego miejsc
parkingowych, zmiany charakterystyki inwestycji oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

PPoouucczzeenniiee

OOssoobbyy,,  kkttóórree  ssąą  ssttrroonnąą  ppoossttęęppoowwaanniiaa mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc od dnia dokonania
zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od
ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

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. 502-280-72010

Na swo im fa ce bo oko wym pro fi -
lu za mie ścił zdję cie jed nej z ła wek,
któ re sta ły na pla ży. No wła śnie –
sta ły, ale już nie sto ją. Dla cze go?

Z pro za icz ne go po wo du – by ły źle
za mon to wa ne i nie sta bil ne, więc
się prze wra ca ły. – W tym se zo nie
ca ła pla ża bę dzie grun tow nie mo -

der ni zo wa na w ra mach po zy ska -
ne go gran tu bu dże tu oby wa tel -
skie go. Bę dą rów nież du że wy god -
ne ko sze, a wszyst ko bę dzie wy ko -
na ne wy jąt ko wo moc no i so lid nie!
Oso bi ście za mie rzam nad zo ro wać
in we sty cję – za pew nia rad ny.

(wt)

Plaża do poprawki!
� Marcin Korowaj zapowiada, że w tym sezonie plażę
na Tarchominie czekają zmiany.

Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my

pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś
za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie

za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską
na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.
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Fi lia BOK na Głę boc kiej bę dzie
pierw szą pla ców ką kul tu ral ną
z praw dzi we go zda rze nia we
wschod niej czę ści Bia ło łę ki. W no -
wym bu dyn ku jest sa la wi do wi sko -
wa na 350 miejsc, a ta kże prze -
strzeń do pro wa dze nia dzia łań
z za kre su edu ka cji ar ty stycz nej.
Dzia łal ność im pre sa ryj ną oraz
kul tu ral ną no wy ośro dek roz pocz -
nie we wrze śniu. Ce lem kon sul ta -

cji spo łecz nych jest do pa so wa nie
pro gra mu ar ty stycz ne go oraz ofer -
ty za jęć do ocze ki wań miesz kań -
ców oraz ze bra nie po my słów
na wy ko rzy sta nie ogól no do stęp -
nych prze strze ni no we go ośrod ka.

Ak cja kon sul ta cyj na za kro jo na
jest bar dzo sze ro ko. Za na mi trzy
spo tka nia z miesz kań ca mi w sie -
dzi bie ośrod ka przy Głę boc -
kiej 66. Przez ca ły ma rzec w po -

bli żu Par ku Ma gicz na, Zie lo ne go
Za kąt ka, czy też przy szko le
na uli cy Ko biał ka bę dzie mo żna
spo tkać an kie te rów i zgło sić wła -
sne po my sły na funk cjo no wa nie
no wej pla ców ki. An kie tę mo żna
wy peł nić ta kże w In ter ne cie
na stro nie www.bia lo le ka.waw.pl–
zo sta nie udo stęp nio na mię dzy 17
i 31 mar ca.

(wk)

Jakie będzie dom kultury na Głębockiej?
� W czerwcu do użytku zostanie oddana nowa placówka Białołęckiego Ośrodka
Kultury przy ul. Głębockiej. Właśnie zaczynają się konsultacje społeczne w sprawie
programu i zagospodarowania przestrzeni ośrodka.

Osie dle przy ul. Geo de zyj nej
by ło do ubie głe go ty go dnia jed -
nym z naj go rzej sko mu ni ko wa -
nych z resz tą War sza wy re jo nów
mia sta. Naj szyb szy do jazd
do Śród mie ścia ofe ro wa ło po łą -
cze nie „112 + me tro” z prze siad -
ką na Ma ry mon cie. Od po nie -
dział ku miesz kań cy mo gą wresz cie
ko rzy stać z au to bu sów li nii E -7,
za trzy mu ją cych się przy Geo de zyj -

nej na żą da nie. Do jazd do Śród -
mie ścia skró cił się dzię ki te mu –
roz kła do wo – aż o 12 mi nut.

E -7 od je żdża z Tra sy To ruń skiej
w kie run ku Dwor ca Wi leń skie go co
ok. 10 mi nut w go dzi nach 5:50–
9:20. Na Pra dze pierw szy kurs jest
o 14:59, ostat ni – o 19:39. Po ko na -
nie ca łe go od cin ka tra sy trwa we -
dług roz kła du 19 mi nut.

(dg)

Z Geodezyjnej
do metra w 19 minut
� Osiedle przy ul. Geodezyjnej zyskało bezpośrednie
połączenie autobusowe z siecią metra.

źródło: ZT
M

Sa la wi do wi sko wa w no wym ośrod ku na Głę boc kiej

źródło: U
rząd D

zielnicy, B
O

K

Je śli do ło ży my do te go cią głe
zmę cze nie, brak ener gii i po czu -
cie bez rad no ści – war to po my -
śleć o po mo cy. A wciąż – nie ste -
ty - po ku tu je prze ko na nie, że
psy cho log to to sa mo co psy chia -
tra, a prze cież „nie je stem wa ria -
tem, nie po trze bu ję po mo cy”.
A to błąd! – Mo żna po wie dzieć,
że psy chia tra le czy umysł, a psy -
cho log – du szę. I na wet je śli
zmian w na szym ży ciu nikt nie
prze pro wa dzi za nas, to war to
po pro sić o po moc ko goś, kto
wska że kie ru nek – mó wi psy cho -
log Bar ba ra Dwo ra kow ska.
– Przy cho dzą do mnie ro dzi ce,

któ rzy nie po tra fią już do trzeć
do swo ich na sto let nich dzie ci.
Na sto lat ko wie za my ka ją się
w so bie, nie chcą się uczyć. Po -
ma gam ma łżon kom, któ rzy
z bie giem lat prze sta li zwra cać
na sie bie uwa gę, a ta kże sfru -
stro wa nym pra cow ni kom – ma -
łych i więk szych firm, któ rym zła
at mos fe ra w pra cy lub na pię te
sto sun ki z prze ło żo nym od bi ja ją
się na zdro wiu. Do skwie ra ją im
bó le gło wy, ple ców, bez sen ność
– mó wi. – Po ma gam zna leźć źró -
dło pro ble mów i no wo bu do wać
ra dość ży cia. Uczę jak się po ro -
zu mieć, jak roz ma wiać, jak sku -

tecz nie sta wiać gra ni ce i eg ze -
kwo wać swo je pra wa – do da je.

Gdy czujesz, że już nie dajesz
rady, zdecyduj się

na konsultację psychologiczną,
która pomoże ci wydostać się

z psychicznego „dołka”.
Zapisy: 501–505–698.

Kiedy warto pójść do psychologa?
� Pierwszą oznaką, że w naszym życiu dzieje się coś niepokojącego, jest ciągła
irytacja. Byle drobiazg potrafi wyprowadzić z równowagi, na nerwach grają nam
zarówno bliscy jak i przypadkowi ludzie.







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. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

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

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718
·744 mkw – Wólka Radzymińska 109 tys. VIVA
INVEST 501-541- 085
·Kobiałka/Tęczowa 673 mkw, cena 170 tys. VIVA
INVEST 501 – 541-085
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię bezpośrednio małą działkę budowlaną tel.
607-186-900
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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

OGŁOSZENIA DROBNE 

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl, 
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

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

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Dachy i Elewacje. Sprzedaż i montaż pokryć
dachowych, rynien, podbitek. Wykonywanie
obróbek blacharskich i parapetów na zamówienie.
Płotki p/śniegowe. Docieplenia dachów oraz ścian
budynków. Tynki akrylowe silikonowe styropian
wełna wykonawstwo. Bezpłatne obmiary oraz
wyceny. Punkt sprzedaży Warszawa ul. Białołęcka
166a, tel.535-129- 756 lub 535-920-035

·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

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

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

·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

UUddrraażżnniiaanniiee  KKaannaalliizzaaccjjii  tteell..  778811--226666--885544

·Wynajem urządzeń do prania tapicerki,
dywanów – doba 70 zł, weekend 120 zł tel.
737-472-144

DOM I OGRÓD
·Piece, podgrzewacze gazowe 691-686-772

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

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

·Zatrudnimy do centrum ogrodniczego
przy ul Modlińskiej sprzedawcę
z wykształceniem ogrodniczym. Kontakt:
modlinska@florpak-garden.pl

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny
cel. Tel. 668 – 681-911

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59

·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni opiekunki, siostry PCK,
pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi.
Prosimy o kontakt na numer 669-980-009
/ praca@domowaopieka.pl

·Panów do ochrony 22 834-34-00

·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791-792-888.
Dzwonić po 20-tej

·Zatrudnię ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
samochodowego, SAMODZIELNEGO lub DO
PRZYUCZENIA MONTERA – SERWISANTA
instalacji LPG i CNG oraz MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO do prężnie
działającego serwisu samochodowego na
warszawskiej Białołęce. Oferuję pracę
w zgranym zespole, ustawiczny rozwój
oraz dobre warunki finansowe. TEL.
530-111-784

·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

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!

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWYYDDAANNIIUU  DDEECCYYZZJJII
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) oraz art.11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, j.t.),

PPrreezzyyddeenntt  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,

w dniu 18 lutego 2016 roku, po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek
Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka
oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, została wydana ddeeccyyzzjjaa  nnrr
5599//22001166//ZZRRIIDD Prezydenta m. st. Warszawy, zzaattwwiieerrddzzaajjąąccaa  pprroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy  ii
uuddzziieellaajjąąccaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj,,  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  bbuuddoowwiiee
ooddcciinnkkaa  uulliiccyy  AAlluuzzyyjjnneejj  ((pprrzzeeddłłuużżeenniiaa)) (obiekt kategorii XXV) na terenie działek:  
--zz  oobbrręębbuu  nnrr  44--0011--003, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11//3388,
-z obrębu nr 4-01-27, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5599//22,,  6600//22,,  6611//22,,  6622//77,,
113311//22..
ZZeezzwwoolleenniiee  oobbeejjmmuujjee::
11..NNaa  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppoowwyyżżeejj  ddzziiaałłkkaacchh  bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii,,  jjeeddnnoossttrroonnnneeggoo  cchhooddnniikkaa,,
śścciieeżżkkii  rroowweerroowweejj,,  zzaattookk  ppoossttoojjoowwyycchh,,  zzjjaazzddóóww,,  ooddwwooddnniieenniiaa  ppoowwiieerrzzcchhnniioowweeggoo,,
pprrzzeebbuuddoowwęę  
ii  bbuuddoowwęę  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliicczznneeggoo,,  pprrzzeebbuuddoowwęę  pprrzzeeppuussttuu  nnaa  rroowwiiee  WWiinnnniicckkiimm  ppoodd
uulliiccaa  AAlluuzzyyjjnnąą,,  wwyycciinnkkęę  kkoolliidduujjąąccyycchh  ddrrzzeeww    ii  kkrrzzeewwóóww,,
22..NNaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  nnrr  11//3399  zz  oobbrręębbuu  44--0011--0033  pprrzzeebbuuddoowwęę  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliicczznneeggoo
((zzaassiillaanniiee  oośśwwiieettlleenniiaa)),,
33..NNaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  nnrr  6600//33  zz  oobbrręębbuu  44--0011--2277  pprrzzeebbuuddoowwęę  uurrzząąddzzeenniiaa  wwooddnneeggoo  wwrraazz
zz  rreegguullaaccjjąą  sskkaarrpp  rroowwuu  mmeelliioorraaccyyjjnneeggoo..

PPoouucczzeenniiee
ZZaaiinntteerreessoowwaannyymm  ssttrroonnoomm  pprrzzyyssłłuugguujjee  pprraawwoo  zzaappoozznnaanniiaa  ssiięę  zz  ttrreeśścciiąą  ppoowwyyżżsszzeejj
ddeeccyyzzjjii  ww  UUrrzzęęddzziiee  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  ww  WWyyddzziiaallee  AArrcchhiitteekkttuurryy  ii  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ddllaa
DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  ((ttaabblliiccaa  ooggłłoosszzeeńń  ww  UUrrzzęęddzziiee  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa,,  ppaarrtteerr))..
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. Odwołania
należy składać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.
Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Gruntami dla Dzielnicy Białołęka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  zzoossttaałłoo  wwsszzcczzęęttee  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa wwnniioosseekk

RRWWEE  SSttooeenn  OOppeerraattoorr SSpp..  zz oo..oo..  uull..  PPiięękknnaa 4466, 00-672 Warszawa,
reprezentowany przez Tomasza Bogackiego, złożony dnia 25 stycznia 2016 r.
i zmieniony dnia 26 lutego 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz. ew. nr 53 z obr. 4-16-01 przy ul.
Płochocińskiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPoouucczzeenniiee

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski
w terminie 14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia)
za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną
dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197. Zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty
ukazania się zawiadomienia.



W Gim na zjum 122 w tym ro ku
szkol nym utwo rzo no kla sę spor -
to wą o pro fi lu pły wac kim. Cho dzi
do niej 13 za wod ni ków BUKS,
tre nu ją cych pod okiem Do ro ty
Chy lak. Efek tem wy czy no wych
tre nin gów (dzie więć ra zy w ty go -
dniu!) by ły osią gnię cia na Zi mo -
wych Mi strzo stwach Pol skich Ju -
nio rów, na któ rych za wod ni cy
BUKS star to wa li po raz pierw szy
w sys te mie in dy wi du al ne go li cze -
nia wy ni ków. W po przed nich
dwóch la tach star to wa li dru ży no -
wo, zdo by wa jąc mi strzo stwo. Jak
po ra dzi li so bie tym ra zem?

Tre ner ka ocze ki wa ła od swo ich
pod opiecz nych przede wszyst kim
po bi cia re kor dów ży cio wych. –
Je śli do sta nie cie się do fi na łu B,

to już bę dzie su per! Fi nał A to
speł nie nie ma rzeń! A me dal to
już w ogó le ogrom ny suk ces! –
mó wi ła. Wy ni ki prze ro sły ocze ki -

wa nia wszyst kich – BUKS wy wal -

czył trzy na ście me da li, w kla sy fi -
ka cji me da lo wej uzy sku jąc dru gie
miej sce, zaś w ge ne ral nej – pierw -
sze.

Naj wię cej suk ce sów od niósł
Krzysz tof Ra dzi szew ski zdo by wa -
jąc pięć me da li w kon ku ren cjach
in dy wi du al nych: dwa zło te (50
i 100 m sty lem grzbie to wym), dwa
srebr ne (100 m sty lem zmien nym
i 50 m sty lem do wol nym) oraz je -
den brą zo wy (200 m sty lem
grzbie to wym). Ko lej ne zło to zdo -
by ła San dra Miel cza rek na 50
me trów sty lem do wol nym, Ju lia
Za rę ba -Pa ra dow ska wy wal czy ła
dwa sre bra (200 me trów mo tyl -
kiem i 440 me trów sty lem zmien -
nym) zaś Pa weł Lis na sto me trów
sty lem do wol nym był trze ci.

Wspa nia le też wy pa dły klu bo -
we szta fe ty:

Zło to w kon ku ren cji 4×200 m
sty lem do wol nym w skła dzie: Ka -
ja Sien kie wicz, San dra Miel cza -

rek, Ali na Go lub ska, Ju lia Za rę -
ba-Pa ra dow ska

Zło to w kon ku ren cji 4 × 100 m
sty lem zmien nym w skła dzie: Ali -
na Go lub ska (grzbiet), Ju lia Za -
rę ba -Pa ra dow ska (ża ba), San dra
Miel cza rek (mo tyl), Ka ja Sien kie -
wicz (do wol ny)

Sre bro w kon ku ren cji
4 × 100 m do wol nym w skła dzie:
San dra Miel cza rek, Ju lia Za rę ba -
-Pa ra dow ska, Ma ria Wy try kus,
Ka ja Sien kie wicz

Sre bro w kon ku ren cji
4 × 100 m sty lem zmien nym
w skła dzie: Krzysz tof Ra dzi szew -
ski (grzbiet), Ga weł Kie wel (ża -
ba), Ja kub Szczu rek (mo tyl), Pa -
weł Lis (do wol ny)

To jed nak nie ko niec suk ce sów –
na Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów

w Go rzo wie Wiel ko pol skim Jan
Ka rol czak, 15-let ni za wod nik
BUKS, wy grał we wszyst kich kon -
ku ren cjach, w ja kich star to wał:
w sty lu do wol nym naj pierw trium -

fo wał na dy stan sie 50 me trów
(23.95 s), ko lej ne go dnia do ło żył
zło to na ośmio krot nie dłu ższym dy -
stan sie (4:01.68), a na za koń cze nie
mi strzostw po ko nał jesz cze wszyst -
kich ry wa li na 1500 me trów
(16:05.48). Do te go do ło żył rów nież
miej sca na naj wy ższym stop niu po -
dium na 50 i 200 m sty lem grzbie to -
wym (uzy sku jąc w fi na łach ko lej -
no 25.97 s i 2:01.53). Naj wię cej pro -
ble mów przy spo rzy ło mu zwy cię -
stwo wśród krau li stów na 400 me -
trów, gdzie nie mal dał się wy prze -
dzić Emi lo wi Krzy ka le z Avii Świd -
nik, któ ry do pły nął do me ty za le d -
wie osiem set nych se kun dy za nim.

Gra tu la cje!
(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 15

BUKS – od sukcesu do sukcesu
� Pływacy z Białołęki początek marca mogą zaliczyć do udanych – z zimowych Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych przywieźli 13 medali!

Ot, kil ka mi ga wek przy sła nych
przez na szych czy tel ni ków, na któ -
rych do sko na le wi dać fa cho wość
i sta ran ne za bez pie cze nie uszko -
dzeń przed ich na pra wą. Dzię ki te -
mu nie ma oba wy, że ktoś so bie
zła mie no gę, wpa da jąc w uszko dzo -
ną stu dzien kę te le ko mu ni ka cyj ną.

A że po drze ubra nie czy zro bi
so bie in ną krzyw dę o wy sta ją ce
ba dy le – trud no. Mu szą być ofia ry
na dro dze po stę pu.

Za chę ca my do przy sy ła nia ko -
lej nych przy kła dów: re dak -
cja@ga ze ta echo.pl.

(red)

Migawki z okolicy
Niech żyje polska myśl techniczna!
� BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko
przepisy dotyczące wykonujących dane roboty, ale też
zasady zabezpieczenia terenu przed i po nich. Polska
myśl remontowa nie zna ograniczeń – dowody widać
na Białołęce.




