
Takim terenem jest obszar
od Trasy Toruńskiej po Berensona,
czyli z grubsza wzdłuż Głębockiej.
Miejscowy plan zagospodarowania
będzie tu prawem obowiązującym,
do którego będą się odnosić wszel-
kie inwestycje, w tym także TOG.
Każdy mieszkaniec może zgłaszać
swoje wnioski, jakie będą uwzględ-
niać planiści przy tworzeniu doku-
mentu. Pod koniec kwietnia radne

Anna Myślińska i Agnieszka Bo-
rowska zorganizowały spotkanie,
podczas którego zbierane były po-
mysły, jakie wnioski wysłać do pro-
jektantów.

Okna poniżej poziomu jezdni
Obecna na spotkaniu kierownik

wydziału infrastruktury urzędu
dzielnicy, Aldona Kwiatkowska,
przypomniała, jakie są wstępne

założenia do projektowanej trasy
– ma być to droga klasy GP (głów-
na z ruchem przyspieszonym),
z zaprojektowaną linią tramwajo-
wą biegnącą do Mostu Północne-
go – zatem podobna przekrojem
i funkcją do np. Trasy Prymasa Ty-
siąclecia. Tyle tylko, że taka kon-
cepcja nie podoba się mieszkań-
com, którzy obawiają się, że tak
zbudowana TOG skutecznie prze-
dzieli tę część dzielnicy uniemożli-
wiając im normalne korzystanie
ze szkół czy ośrodka kultury. Po-
nadto klasa GP zakłada poprowa-
dzenie estakad i mniej wjazdów
w ulice poprzeczne, co też wpłynie
na komfort mieszkańców.

– Jeśli trasa powstanie w pro-
ponowanej formie, mieszkańcy
osiedli Agromana czy Derbów nie
tylko będą mieć pod oknami trasę
tranzytową, z której nie będą mo-
gli skorzystać, ale na dodatek ich
okna znajdą się poniżej poziomu
jezdni, bo przecież ulica będzie
prowadzona nasypami i wiaduk-
tami – mówili. – Co więcej, nie
wpłynie ona w ogóle na rozłado-
wanie ruchu na Głębockiej
a wręcz go zwiększy, bo jej węzeł
z Toruńską jest planowany tuż
za wiaduktem przy centrum han-
dlowym i wszystkie ciężarówki
wjeżdżające na TOG będą bloko-
wać wjazdy dla ruchu lokalnego.

Bez węzła z Trasą Toruńską?
Uwagi, jakie wniesiono ze spotka-

nia znalazły się w projekcie wniosku

złożonego przez radne i mieszkań-
ców – co się w nim znalazło?

Przede wszystkim wniesiono
o zmianę statusu Trasy Olszynki
Grochowskiej jako drogi o funkcji
„G” z torowiskiem dla tramwaju.
– Planowane włączenie Trasy Ol-
szynki Grochowskiej w sieć dróg

krajowych, przetnie osiedla we
wschodniej części dzielnicy,
a brak wjazdów na/zjazdów z Tra-
sy uniemożliwi korzystanie z niej
mieszkańcom wschodniej Białołę-
ki – twierdzą wnioskodawcy.
Mieszkańcy chcą też, by zwięk-
szono liczbę ulic poprzecznych

przecinających TOG np. Skarbka
z Gór, Lewandów, Berensona,
a jednocześnie utworzenie połą-
czenia drogowego z TOG (bądź
ul. Głębockiej) tak, aby istniała

Czy trasa szybkiego ruchu podzieli Zieloną Białołękę?
� Planowana od czterdziestu lat Trasa Olszynki Grochowskiej ma łączyć Południową Obwodnicę Warszawy z Trasami Toruńską i Mostu
Północnego a dalej na północ tworzyć alternatywę dla Modlińskiej jako wyjazd w kierunku Suwałk i Augustowa. I choć nie zapowiada się, by
jakiekolwiek prace nad nią zaczęły się wcześniej niż w 2030 roku, wcześniej trzeba przygotować plany zagospodarowania przestrzennego
okolic, na które będzie wpływać trasa po powstaniu.
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Jeśli trasa
powstanie
w proponowanej formie,
mieszkańcy osiedli
Agromana czy Derbów
nie tylko będą mieć
pod oknami trasę
tranzytową, z której nie
będą mogli skorzystać,
ale na dodatek ich okna
znajdą się poniżej
poziomu jezdni, bo
przecież ulica będzie
prowadzona nasypami
i wiaduktami.

Pusty wiadukt nad Toruńską to widok rzadki. Co będzie po powstaniu węzła z TOG?



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

mo żli wość zje cha nia w kie run ku
pół noc nym od ron da Ma łej Brzo -
zy do ul. Ostródz kiej np. po przez
przed łu że nie ul. Astro wej. Naj wa -
żniej szy jed nak po stu lat do ty czy
zmia ny wę zła TOG z Tra są S8
w ta ki spo sób, aby głów ny stru -
mień ru chu kie ro wać na Bia ły stok
i Po znań, zaś na Bia ło łę kę
(od wę zła z TT z TOG) kie ro wać
tyl ko ruch lo kal ny.

Kie dy mo żna się spo dzie wać
miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia? Do świad cze nie po ka zu je,
że nie wcze śniej niż za kil ka lat
– po opra co wa niu wstęp nej je go
wer sji bę dzie czas na zgła sza nie
wspo mi na nych wcze śniej uwag,
a póź niej mu si zo stać za twier dzo -
ny przez ra dy dziel ni cy i mia sta.
Do pie ro póź niej przyj dzie po ra
na pra ce nad pro jek tem i bu do wą
TOG.

(wt)

To efekt re ali za cji pro jek tu
zgło szo ne go do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go na ten rok – po przed ni
se zon pla żo wy na Tar cho mi nie
cie szył się spo rym uzna niem
miesz kań ców. Do te go stop nia, że
sa ma pla ża moc no ucier pia ła
– do wy mia ny kwa li fi ku je się
więk szość sprzę tów na niej, trze ba
ją też po sprzą tać. I wła śnie pro -

jekt re wi ta li za cji pla ży zo stał wy -
bra ny do re ali za cji w te go rocz nej
edy cji bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.

– Wy ko naw ca prac jest już wy ło -
nio ny: bę dą no we sto ły, sie dzi ska,
ła wy, ko sze, pa le ni ska, zo sta nie wy -
mie nio ny pia sek, zmo der ni zo wa ne
bo isko do siat ków ki, a ca ły te ren
pla ży po więk szo ny o 100% – za po -
wia da rad ny Ko ro waj, je den z po -

my sło daw ców bia ło łęc kiej pla ży.
– Pra ce za koń czą się 30 czerw ca.

Do pla ży naj wy god niej dojść
przez park przy Pi cas sa (ście żką
pro wa dzą cą nie mal spod bli ku nu -
mer 1) al bo z par kin gu pod Mo -
stem Pół noc nym – wzdłuż mo stu
do Wi sły, a póź niej brze giem kil -
ka dzie siąt me trów w pra wo.

(wt)

Plaża będzie dwa razy większa
� Tarchomińska plaża w tym sezonie mocno się zmieni – zapowiada Marcin Korowaj.

Ni by nic trud ne go: stół, kil ka kul
i kij. Ca ła sztu ka po le ga jed nak
na tym, aby wie dzieć gdzie ude -
rzyć, z ja ką si łą i pod ja kim ką tem.

Aby osią gnąć po ziom mi strzow ski
w bi lar dzie, trze ba spę dzić wie le lat
nad zie lo nym suk nem, tre nu jąc
ude rze nia i tri ki. Na na ukę ni gdy

nie jest za póź no – dla te go war to
zaj rzeć do Klu bu Pic tu res, gdzie
od ma ja ru sza Szkół ka Bi lar do wa
pro wa dzo na przez li cen cjo no wa -
nych in struk to rów i sę dzie go Pol -
skie go Związ ku Bi lar do we go.

Klub Pic tu res to po łą cze nie klu -
bu bi lar do we go – po sia da ją ce go
czte ry pro fe sjo nal ne sto ły – z pu -
bem, w któ rym mo żna się zre lak -
so wać słu cha jąc do brej mu zy ki lub
oglą da jąc naj wa żniej sze wy da rze -
nia spor to we. To miej sce ide al ne
dla spo tkań to wa rzy skich, biz ne -
so wych a ta kże miej sce dla zor ga -
ni zo wa nia im pre zy fir mo wej.

Du że ekra ny w klu bie po zwa la -
ją na wspól ne ki bi co wa nie w wa -

żnych wy da rze niach spor to wych.
W prze rwach mo żna za grać
na au to ma tach do rzu tek, ro ze -
grać par tyj kę w sza chy lub sko rzy -
stać z in nych gier plan szo wych.

Klub Pic tu res, ul. Ob raz ko wa 26,
War sza wa

www.klub pic tu res.pl,
tel. 667–002–003

fa ce bo ok.com/pic tu re sklu bwar sza wa

Nauczą Cię gry w bilard. Za darmo!
� „W życiu nie ma nic za darmo”? To nieprawda – od maja na Obrazkowej można
nauczyć się – bezpłatnie! – jak grać w bilard.

dokończenie ze strony 1

Czy trasa szybkiego ruchu
podzieli Zieloną Białołękę?

Tak planowano węzeł Toruńska/ Olszynki Grochowskiej.
Mieszkańcy go nie chcą
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Po wczo raj szym dwu go dzin nym
spa ce rze 10 sztuk! Wszyst kie ła -
żą ce, już na wet roz ró żniam sam ce
od sa mi czek… – pi sze na Fa ce bo -
oku pa ni Mał go rza ta. – Pies za -
bez pie czo ny, do dat ko wo kro ple:
na Tar cho mi nie nic nie dzia -
ła! I dla te go po sta no wi łam za -

dzia łać wy żej, chcia ła bym na pi sać
wnio sek do władz o opry ski. Bo
to nie tyl ko o psy cho dzi, prze cież
cho ru ją też lu dzie. Klesz czy jest
pla ga, z ka żdym ro kiem co raz
więk sza.

Już przed ro kiem po ja wi ły się
in ter pe la cje o „od klesz cza nie”

dziel ni cy opry ska mi. Ty le, że
wów czas oka za ło się to nie mo żli -
we. – Przed wpro wa dze niem pre -
pa ra tu che micz ne go na le ża ło by
uzy skać zgo dę wła ści cie li te re -
nów, na któ rych bę dą pro wa dzo -
ne opry ski, po nie waż oko li ce wa -
łu wi śla ne go od mo stu do gra ni cy

z Ja błon ną tyl ko w nie wiel kiej
czę ści są wła sno ścią War sza wy
– od po wia dał na in ter pe la cję rad -
ne go Ciesz kow skie go w mar -
cu 2015 wi ce bur mistrz Ka liń ski.
– Po nad to w bu dże cie dziel ni cy
nie ma środ ków na re ali za cję.

W tym ro ku rad ny po na wia in -
ter pe la cję, wno sząc nie tyl ko
o spry ska nie te re nów nad wi ślań -
skich, ale też Zie lo nej Bia ło łę ki.
Pi sma zło żył pod ko niec kwiet nia.
Od po wie dzi jesz cze nie do stał,
ale Ma rze na Gaw kow ska, rzecz -

nik urzę du, mó wi wprost: ani
dziel ni ca ani mia sto nie pla nu je
opry sków. – To wal ka z wia tra ka -
mi, bo nie przy no si spo dzie wa -
nych re zul ta tów. Po nad to nie
wszyst kie te te re ny są pu blicz ne,
a nie mo że my pro wa dzić opry -
sków na dział kach pry wat nych.

War to przy po mnieć, że klesz cze
lu bią wy so kie tra wy i li ścia ste drze -
wa – na te re nach, gdzie oba te wa -
run ki są speł nio ne (a więc nie ko -
szo ne łą ki, te re ny nad Wi słą, za nie -
dba ne skwe ry) ry zy ko, że kleszcz
za cznie na nas al bo na na szym psie
że ro wać, jest na praw dę wy so kie.
Jed nak bez pa ni ki – klesz cza mo -
żna usu nąć pę se tą al bo spe cjal nym
przy rzą dem do stęp nym w ap te -
kach. Pod żad nym po zo rem nie
wol no tych pa ję cza ków wy krę cać
(ist nie je mo żli wość, że głów ka pa -
so ży ta zo sta nie w skó rze) ani tym
bar dziej ni czym sma ro wać – w od -
ru chu obron nym kleszcz zwy mio -
tu je wy ssa ną nam krew wraz ze
swo ją śli ną, w któ rej czę sto znaj du -
ją się za raz ki bo re lio zy.

(wt)

Kleszcze na Białołęce. „Na Tarchominie nic nie działa”
� W tym roku jest wyjątkowo dużo kleszczy w Warszawie i okolicach. I choć sanepid ostrzega przed wyprawami do lasów, nie znaczy to, że
kleszcza nie złapie się poza nimi. Doświadczenie wskazuje, że przyniesienie ze spaceru pasożyta nie jest niczym nadzwyczajnym.

Kleszcze
lubią wysokie trawy
i liściaste drzewa
– na terenach, gdzie oba
te warunki są spełnione
(a więc niekoszone łąki,
tereny nad Wisłą,
zaniedbane skwery)
ryzyko, że kleszcz zacznie
na nas albo na naszym
psie żerować, jest
naprawdę wysokie.

źródło: M
akro Freak/W

ikipedia

W dzi siej szych cza sach ro dzi ce,
któ rzy za pi su ją swo je dziec ko
do żłobka oraz przed szko la, za da ją
so bie nie tyl ko py ta nie, czy ich dziec -
ko bę dzie się tam do brze czu ło, ale
in te re su je ich rów nież to, co mo że
ono zy skać uczęsz cza jąc do ta kie go
miejsca. A co mo że zy skać dziec ko,
któ re cho dzi do żłobka lub przed szko -
la dwu ję zycz ne go?

Przy po mnij my, iż żłobki i przed -
szko la dwu ję zycz ne pró bu ją prze -
nieść na swój te ren sy tu ację z do mów
ro dzin nych dzie ci dwu ję zycz nych. Po -
wsta ją w nich 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. W tej sy tu acji
obok oczy wi stych ko rzy ści pły ną cych
z uczęsz cza nia do żłobka lub przed -
szko la, ta kich jak roz wój emo cjo nal -
ny i spo łecz ny dziec ka, na pierw szy
plan wy su wa się roz wój ta kie go mło -
de go czło wie ka pod wzglę dem ję zy ko -
wym. Dzie ci uczęsz cza ją ce do gru py
dwu ję zycz nej nie zwy kle szyb ko
„oswa ja ją się” z ję zy kiem, któ ry jest
dla nich prze cież ję zy kiem ob cym.
Jed nakże, przy wspar ciu wy cho waw -
ców, ję zyk ten sta je się im przy ja zny.
W krót kim cza sie dzie ci za czy na ją ro -
zu mieć to, co na uczy ciel chce im
prze ka zać, a na stęp nie pró bu ją sa me

uży wać no we go ję zy ka w kon tak tach
z wy cho waw ca mi oraz in ny mi dzieć -
mi. Z roz wo jem ję zy ko wym idzie
także roz wój in te lek tu al ny. 

Ka na dyj scy pio nie rzy z za kre su
ba dań nad na uką ję zy ków ob cych
Ho ward Gard -
ner i Lam bert,
za uwa ża ją, iż
u dzie ci dwu ję -
zycz nych szyb ciej
niż u in nych roz -
wi ja się świa do mość ję zy ko wa. Są
one nie tyl ko świa do me fak tu, iż
na świe cie ży ją lu dzie, któ rzy mó wią
in ny mi ję zy ka mi, ale ta kże uzmy sła -
wia ją so bie, przy ak tyw nej po mo cy

na uczy cie li i opie ku nów, że lu dzie ci
ży ją w ró żnych kra jach, na ró żnych
kon ty nen tach i są przed sta wi cie la mi
in nych kul tur. To wszyst ko spra wia,
iż dzie ci dwu ję zycz ne uczą się sza -
cun ku dla tych, któ rzy są od nich in -
ni, po cho dzą z in nych na ro dów, ras
i kul tur. Po nad to, dzie ci dwu ję zycz ne
są bar dzo kre atyw ne i szyb ko ko ja -
rzą. Dzię ki te mu, iż w dzie ciń stwie
zmysł słu chu jest
szcze gól nie

wy ostrzo ny, dzie ci
bez pro ble mu wy chwy tu ją ró żni ce fo -
ne tycz ne mię dzy dwo ma ję zy ka mi
i sto su ją tę wie dzę w prak ty ce.
W dal szym roz ra chun ku dzie ci dwu -
ję zycz ne ma ją du żą szan sę od nieść

suk ces w ży ciu do ro słym. Zna jo mość
ję zy ka umo żli wia im pod ró żo wa nie
po ca łym świe cie, jak rów nież stu dio -
wa nie i pra cę za gra ni cą, co zde cy do -
wa nie uła twia mło dym lu dziom start
w do ro słość i prak tycz nie za pew nia
po wo dze nie w ży ciu.

Przed szko la i żłobki dwu ję zycz ne
próbują prze nieść na swój te ren sy tu -
ację z do mów ro dzin nych dzie ci dwu -
ję zycz nych. I tym renomowanym
bardzo dobrze się to udaje.
Reasumując, wy bie ra jąc przed szko le
lub żłobek dwu ję zycz ny ro dzic nic
nie tra ci, gdyż wie dza przy no si za -
wsze sa me ko rzy ści, a zy skać dla swo -
je go dziec ka mo żna bar dzo wie le.
Zapraszamy :)

Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu

CCoo  ddzziieecc  kkoo  mmoo  żżee  zzyy  sskkaaćć??

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

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



Jesz cze kil ka mie się cy te mu mo -
żna by ło zo ba czyć pa nów Ja nu sza
i Alek san dra jak z pędz la mi w rę -
kach ma lu ją lo kal na ty łach klu bu
Li ra przy Ło jew skiej. – Nie chcie -

li śmy mieć biu ra w cen trum,
w wie żow cu. Uzna li śmy, że sko ro
bę dzie my dzia łać na lo kal nym ryn -
ku to i sie dzi bę mu si my mieć w są -
siedz twie – mó wią. – Te raz ma my

moc ne wspar cie są sia dów, któ rzy
ki bi cu ją nam w dzia ła niach.

Po mysł na fir mę wy ewo lu ował
od za sa dy „ban ków cza su”. Ktoś
po tra fi na pra wić bu dzik, kto in ny
świet nie my je okna i mo gą to ro bić
w za mian za za ku py w skle pie czy
od pro wa dze nie dziec ka do szko ły.
– Ty le, że bank cza su ma jed ną wa -
dę – ni gdy nie mo żna być pew nym,
czy nie wy pad nie sy tu acja, któ ra
po grą ży plan dnia. A my chcie li -
śmy mieć fir mę, któ ra zro bi to,
cze go ocze ku je klient w ta kim
stop niu, by był za do wo lo ny i nie
by ło sy tu acji, że ktoś nie mo że cze -
goś zro bić, bo np. jest cho ry – mó -

wią. – Stwo rzy li śmy ma leń ki ze spół
lu dzi, któ rzy są go to wi po sprzą tać,
zro bić za ku py, wy pra so wać czy za -
wieźć do przy chod ni. A je śli ktoś
nie mo że – znaj dzie my za stęp stwo.

Tak po wsta li „Po moc ni w Do -
mu” – fir ma, któ ra zaj mu je się
sprzą ta niem, pra so wa niem (to
po noć naj bar dziej znie na wi dzo ne
za ję cie do mo we), opie ką
nad dzieć mi czy po mo cą se nio -
rom. – Choć nie po dej mie my się
ca ło dzien nej opie ki, to na kil ka
go dzin jak naj bar dziej – twier dzą
wła ści cie le. – A na si klien ci i pra -
cow ni cy to czę sto są sie dzi, więc
ma ją wza jem ne za ufa nie. No i tak

bu du je my ja kość, bo chce my mieć
za do wo lo nych klien tów.

Zresz tą nie tyl ko klien tów.
– Pa nie, któ re z na mi pra cu ją,
ma ją za gwa ran to wa ną umo wę
zle ce nie, pew ne staw ki i wy pła tę
na czas. I wciąż po szu ku je my no -
wych, bo na Bród nie jest ogrom -
ny po ten cjał, zwłasz cza wśród ko -
biet „po czter dzie st ce”. Te raz
dzia ła my na Tar gów ku, bu du jąc
so bie re no mę – ale pla ny ma my
am bit niej sze.

Po moc ni w Do mu
ul. Ło jew ska 3

In fo li nia: 505 444 050
biu ro@po moc niw do mu.pl

Po dob ne hi sto rie prze ta cza ją
się przez War sza wę re gu lar nie,
acz w ró żnych oko li cach. W Le -
gio no wie w ubie głym ro ku gło śno
by ło o wę dli nach na szpi ko wa nych
igła mi i ha czy ka mi, na Bie la nach
przed la ty mó wi ło się o tru ciu
zwie rząt na Cho mi czów ce (spraw -
cy nie od na le zio no do dziś),
a w ubie głym ro ku ostrze że nia
przed trut ką na traw ni kach roz -
wie sza no na Pla cu Kon fe de ra cji.
Te raz ostrze ga ją się miesz kań cy
No wo dwo rów.

Ty le, że na wza jem nych ostrze -
że niach się koń czy – nikt nie pró -
bu je ni cze go zdzia łać, by ewen tu -
al ne go sa dy stę schwy tać. – Nie
mie li śmy żad nych zgło szeń o po -
dob nych sy tu acjach w ostat nim
cza sie – mó wi Pau li na Onysz ko,
rzecz nik bia ło łęc kiej po li cji.
A prze cież na tu ral nym wy da je się
fakt, że o sy tu acjach za gra ża ją -
cych ży ciu – nie tyl ko ludz kie mu
– po wia da mia się od po wied nie
słu żby. Za tem je śli rze czy wi ście
ktoś roz sy pu je trut kę – zgło śmy to

na po li cję. Co wię cej – za dzwo ni -
li śmy do dwóch przy chod ni we te -
ry na ryj nych na Bia ło łę ce: naj bli -
ższe go lo ka li za cyj nie Tar -Ve tu
i ca ło do bo we go Cen trum Zdro -
wia Ma łych Zwie rząt. W żad nej
z nich w ostat nim cza sie nie by ło
zwie rząt, któ re mo gły by być ofia -
ra mi ta kie go tru cia. – Je dy ne
zgło sze nie do ty czą ce po dej rza -
nych sub stan cji wy sy py wa nych
na traw nik po cho dzi z 16 kwiet nia
– mó wi Mo ni ka Ni żniak, rzecz nik

pra so wy Stra ży Miej skiej. – Stra -
żni cy otrzy ma li sy gnał, że ktoś
w no cy roz sy pał na uli cy Kier -
snow skie go bia ły pro szek. Przy je -
cha li, spraw dzi li – rze czy wi ście
na traw ni ku by ło wy sy pa ne coś,
co szyb ko oka za ło się… pia skiem
z ku we ty.

Za tem mo żna przy jąć, że trut ka
na tar cho miń skich traw ni kach to
plot ka. Co oczy wi ście nie ozna -
cza, że nie war to uwa żać.

(wt)

Stra żni cy otrzy ma li sy gnał, że ktoś w no cy roz sy pał na uli cy
Kier snow skie go bia ły pro szek
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Trują psy na Nowodworach?
� – W okolicach przystanku MZA „Grzymalitów 01” (sąsiedztwo baru sushi
przy ul. Barei 1) ktoś rozsypuje na trawniku jakąś chemię, po której padają psy.
Podobno wczoraj zdechł już jeden labrador, a jamnik jest w stanie krytycznym – pisze
na Facebooku jeden z mieszkańców Białołęki.

5055 zł – ty le pie nię dzy wy star -
czy ło, by spra wić miesz kań com Że -
ra nia tro chę za ba wy na świe żym
po wie trzu. Dzię ki 968 oso bom,
któ re od da ły gło sy na pro jekt
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go,
na te re nie re kre acyj nym przy Krzy -

żów ki mo żna już za grać w pił ka rzy -
ki. So lid ny, be to no wy stół po wi -
nien być od por ny na wan da lizm
i za pew nić du żo do brej za ba wy
oko licz nym miesz kań com. My
jesz cze nie gra li śmy. A Czy tel ni cy?

(dg)

Migawka z okolicy

Piłkarscy mistrzowie
zawitali na Żerań
� Kolejny projekt z budżetu partycypacyjnego gotowy.
Przy Krzyżówki stanął stół do gry w piłkarzyki.

Pomocni w domu – dla tych, którym się nie chce
� Są ludzie, którzy uwielbiają sprzątać i tacy, którzy nie znoszą myć okien. Jednym sprawia frajdę czyszczenie piwnicy, inni zmuszają się
do koszenia trawy w ogrodzie. – Lubimy wszystkich, bo jedni dają nam pracę a drugim my ją dajemy – mówią właściciele firmy Pomocni w Domu.



Bie gną ce przez śro dek dziel ni cy
to ry ko le jo we wraz z są sied nim cią -
giem ulic – Ma ry wil ską i jej przed łu -
że niem na pół noc – to teo re tycz nie
je den z głów nych ko ry ta rzy ko mu ni -
ka cyj nych Bia ło łę ki. Ran ga nie idzie
jed nak w pa rze z za in te re so wa niem
ko lej nych sa mo rzą dów, bo uli ca jest
dziś w sta nie, któ ry mo żna okre ślić
ja ko ka ta stro fal ny. Sa mo cho dy i ro -
we ry ja dą po dziu ra wej jezd ni, któ -
rej sym bo lem jest roz pa da ją cy się
wia dukt z ogra ni cze niem pręd ko ści
do 30 km/h. Pie si idą jesz cze bar -
dziej dziu ra wym chod ni kiem, po tem
wdra pu ją się po stro mych scho dach
na pe ron sta cji Że rań. Po wy ło żo nej
try lin ką bocz nej jezd ni krą żą sa mo -
cho dy z ośrod ka na uki jaz dy i au to -
bus, prze je żdża ją cy raz na pół go dzi -

ny. Pod wiel ką fi gu rą Chry stu sa
pod opiecz ni Cen trum Po mo cy Bliź -
nie mu gra ją w siat ków kę. Ka wa łek
da lej de we lo per gro dzi te ren
pod ogrom ne osie dle.

Miesz kań cy po ło żo ne go na sty ku
Ma ry wil skiej i Ku piec kiej Mar ce li na
od lat cze ka ją na zmia ny, ale je dy ne
pla ny, o ja kich sły chać, to pla ny bu -
do wy dróg. Za 10–20 lat oko li ca ma
zmie nić się w gi gan tycz ny wę zeł tras
szyb kie go ru chu – no wej, dwu jez -
dnio wej Ma ry wil skiej i Tra sy Mo stu
Skło dow skiej -Cu rie. Bar dzo praw do -
po dob ne, że no wym ele men tem tej
za po mnia nej czę ści dziel ni cy sta ną
się zgni ło zie lo ne ekra ny aku stycz ne.

Za nim na stą pi pla no wa na wiel -
ka prze bu do wa, Ma ry wil ską cze -
ka li fting. W przy szłym mie sią cu

dro go wcy wy mie nią as falt, wy zna -
cza jąc przy oka zji pa sy ro we ro we,
po łą czo ne z ty mi na Od lew ni czej
i ze ście żką wzdłuż Ka na łu Że -
rań skie go. Po wsta nie bez piecz ne
po łą cze nie Mar ce li na z te re na mi
re kre acyj ny mi. Na rok, bo po tem
za cznie się bu do wa ga zo cią gu.

W ca łej tej de pre syj nej oko li cy
cie ka wie wy glą da ją ro bot ni cy,
gro dzą cy wiel ki te ren pod bu do -
wę osie dla, bez po śred nie go są sia -
du ją ce go z pla no wa nym wę złem
tras szyb kie go ru chu.

– Tu nic nie ma i chy ba nie wie -
le się zmie ni – po wie dzia ła mi

spo tka na przy Ma ry wil skiej
miesz kan ka oko li cy, z bra ku lep -
sze go miej sca spa ce ru ją ca
z dziec kiem dziu ra wym chod ni -
kiem wzdłuż dziu ra wej dro gi.
Błąd, zmie ni się wie le. Py ta nie
tyl ko, czy na lep sze.

Do mi nik Ga dom ski

Na Marywilskiej zmieni się wiele. Czy na lepsze?
� To jedna z najważniejszych ulic w dzielnicy, ale przez lata była pomijana w planach inwestycyjnych. Jak jest, a jak będzie na Marywilskiej?
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Teo re tycz nie wal ka o wła dzę
w bia ło łęc kim sa mo rzą dzie skoń -
czy ła się 10 mar ca, gdy po wie lo -
mie sięcz nym im pa sie Plat for ma
Oby wa tel ska z po mo cą trzech
rad nych lo kal nych ugru po wań
wy bra ła na sta no wi sko bur mi strza
Ilo nę So ję -Ko złow ską. W prak ty -
ce spór – obec nie in te re su ją cy już
tyl ko naj więk szych pa sjo na tów lo -
kal nej po li ty ki – trwa na dal. Jesz -
cze w mar cu rad ni opo zy cji zwo -
ła li nie uzna ną przez ra dę i pre zy -
dent War sza wy „se sję”, na któ rej
roz ma wia li o rad nym Wal de ma -
rze Ro sza ku (PO), pry wat nie pra -
cu ją cym dla jed nej z du żych firm
de we lo per skich, dzia ła ją cych ta -
kże na Bia ło łę ce.

– Wal de mar Ro szak peł ni funk -
cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji In -
we sty cji, In fra struk tu ry i Za go spo -
da ro wa nia Prze strzen ne go – mó -
wił uzna wa ny przez PiS za prze -
wod ni czą ce go Wik tor Kli miuk
(PiS). – Ma ogrom ne mo żli wo ści,
je że li cho dzi o for so wa nie pla nów

za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go. Prak tycz nie mo że w mia rę do -
wol nie ten plan mo dy fi ko wać.

– Twier dze nia pa na Kli miu ka
są oczy wi stą nie praw dą – od po -
wia da Ro szak. – Dziel ni ca nie
two rzy i nie uchwa la pla nów miej -
sco wych. Nie le ży to w kom pe ten -
cji ani bur mi strza ani ra dy ani
tym bar dziej po je dyn czych rad -
nych. Dziel ni ca mo że tyl ko opi -
nio wać pro jek ty i ewen tu al nie
skła dać wnio ski, po dob nie jak
miesz kań cy. Prze wod ni czą cy ko -
mi sji tyl ko pro wa dzi ob ra dy. Czy
pan Kli miuk po wie dział nie praw -
dę nie świa do mie, po ka zu jąc brak
pod sta wo wej wie dzy o pra cy ra dy
dziel ni cy? – za py tu je rad ny Ro -
szak – W to nie zwy kle trud no mi
uwie rzyć, po nie waż pan Kli miuk
jest do świad czo nym praw ni kiem.
Czy mo że więc pan Kli miuk z wy -
ra cho wa niem, ce lo wo pró bu je
ma ni pu lo wać i wpro wa dzać
w błąd miesz kań ców?

Ar gu men ty te nie prze mó wi ły
do rad nych PiS i Ra zem dla Bia -
ło łę ki, któ rzy za gło so wa li za wy -
ga sze niem man da tu Ro sza ka. Po -
nie waż na ob ra dach by ło tyl ko je -
de na ścio ro spo śród 23 rad nych
i nie by ło kwo rum, po sta no wie nie
to zo sta ło anu lo wa ne przez Ra dę
War sza wy. Spra wa sta ła się jed -
nak na ty le dra żli wa, że Ro szak
stra cił pra cę w fir mie de ve lo per -
skiej, w któ rej pra co wał. Pra co -
daw ca uznał, że po li tycz na na gon -

ka sta wia fir mę w złym świe tle.
By ło to jed nak zwol nie nie cza so -
we, bo pra wo za bra nia zwal nia nia
rad ne go pra cu ją ce go na eta cie,
je że li je go pod sta wą są zda rze nia
zwią za ne z wy ko ny wa niem przez
nie go man da tu.

– Po „se sji” zwró ci ło się
do mnie dwo je rad nych, któ rzy
by li w gru pie gło su ją cych za wy ga -
sze niem mo je go man da tu. – opo -
wia da Ro szak – Prze pra sza li
mnie. Twier dzi li, że zo sta li zmu -
sze ni do ta kie go gło so wa nia. Usły -
sza łem, że mam się tym nie przej -
mo wać, bo to tyl ko zwy kła po li -
tycz na gra. Zaw sze wy da wa ło mi
się, że je ste śmy sa mo rzą dow ca mi
i da le ko nam do brud nej po li ty ki.
Jest mi nie zwy kle przy kro, że zwy -
czaj ob rzu ca nia po li tycz nym bło -
tem tra fił do na szej dziel ni cy.

– Je śli pra cow nik fir my de we lo -
per skiej nie mo że być w ko mi sji
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, to trze ba wy rzu cić też na uczy -
cie li z ko mi sji oświa ty czy le ka rzy
z ko mi sji ochro ny zdro wia – mó wi
ano ni mo wo je den z rad nych.

Ostat nia se sja ra dy dziel ni cy
mia ła od być się 2 ma ja w po łu -
dnie. Zo sta ła zwo ła na przez An -
nę Maj chrzak (PO) na wnio sek
m.in. Kli miu ka, tym ra zem uzna -
ją ce go ją za prze wod ni czą cą. Se -
sja nie od by ła się, bo do ra tu sza
nie przy szła m.in. trój ka opo zy cyj -
nych rad nych.

(dg)

Radny Roszak kontra PiS:
„Brudna polityka i manipulacje”
� PiS pozbawia radnego PO mandatu za pracę dla dewelopera, PO anuluje
uchwałę. O co chodzi w politycznej wojence o Białołękę?
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Chor wac ki au tor Ivo Bre san
wpi sał hi sto rię duń skie go księ cia
w rze czy wi stość so cja li stycz nej
spół dziel nie rol nej. Bo ha te ra mi
są spół dziel cy z dal mac kiej wio -
ski, któ rzy wy sta wia ją ama tor skie
przed sta wie nie „Ham le ta”. Pod -
czas prób od kry wa ją co raz wię cej
ana lo gii mię dzy gni ją cym pań -
stwem duń skim, któ re po ka zu je

Szek spir, a swo im ży ciem prze żar -
tym przez zło.

Re ży se ria, sce no gra fia, ada pta -
cja i opra wa mu zycz na – Grze -
gorz Resz ka.

„Przed sta wie nie Ham le ta we
Wsi Głu cha Do li na”, 20.05,
godz. 20 oraz 21.05, godz. 18.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. van Go gha 1.

Dużo humoru i groteski
� W piątek 20 maja i sobotę 21 maja Białołęcki
Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl Kompanii
Teatralnej Mamro pt. „Przedstawienie Hamleta we Wsi
Głucha Dolina”.

Kompania teatralna Mamro

źródło: B
O

K
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Za raz po od da niu do użyt ku li -
nii tram wa jo wej z Mło cin do Tar -
cho mi na Ko ściel ne go zo sta ła ona
słusz nie uzna na za naj szyb szą
w War sza wie, ale pa sa że ro wie ja -
dą cy do naj bli ższej sta cji me tra
tra ci li po 2–3 mi nu ty na skrzy żo -
wa niu przy przy stan ku „Sta re
Świ dry”. Usta wie nie sy gna li za cji
świetl nej pre fe ro wa ło au to bu sy
i sa mo cho dy skrę ca ją ce z My śli -
bor skiej na most, zaś tram wa je
tra ci ły czas al bo cze ka jąc na zjeź -
dzie, al bo sto jąc zbyt dłu go
na przy stan ku. Prio ry tet wpro wa -
dzo no na kil ka dni w sierp niu
ubie głe go ro ku, zaś póź niej te mat
ugrzązł na eta pie dy wa ga cji i pro -
jek tów. Od kil ku dni „dwój ka”
i „sie dem nast ka” prze je żdża ją
przez skrzy żo wa nie płyn nie
i spraw nie.

– Dzię ki wdro że niu dłu go ocze -
ki wa ne go prio ry te tu dla tram wa -
jów czas pod ró ży ko mu ni ka cją
szy no wą z Tar cho mi na zo stał
skró co ny dla ty się cy miesz kań ców
Tar cho mi na o 3–4 mi nu ty dzien -
nie, a przy tym zmia ny nie spo wo -
do wa ły istot ne go po gor sze nia wa -

run ków ru chu dla sa mo cho dów
in dy wi du al nych – pi sze rad ny
Woj ciech Tu masz, któ ry po sta no -
wił po dzię ko wać za to pre zy dent
Han nie Gron kie wicz -Waltz.

Li nia Tar cho min Ko ściel ny
– Mło ci ny na dal nie jest jed nak
ide al na. Tram wa je co praw da
szyb ko po ko nu ją Świa to wi da,
Trakt Nad wi ślań ski i most, ale
na le wym brze gu Wi sły wy raź nie
zwal nia ją w miej scu, w któ rym łą -
czą się li nie na Tar cho min i Ma ry -
monc ką. Tra sa zo sta ła zbu do wa na
tak, że mo tor ni czo wie wi dzą skrę -
ca ją ce tram wa je w ostat nim mo -
men cie, więc je dy nym sku tecz -

nym roz wią za niem by ła by bu do -
wa tam kosz tow nej sy gna li za cji
świetl nej. Dru gim miej scem,
w któ rym tram waj tra ci czas, jest
wjazd na pę tlę Mło ci ny. Prze ci na -
jąc uli cę Zgru po wa nia AK „Kam -
pi nos” mo tor ni czy mu si za trzy -
mać się na świa tłach, prze pusz -
cza jąc au to bu sy i sa mo cho dy. Mi -
mo tych wad tram waj wciąż jest
naj lep szym środ kiem trans por tu
dla miesz kań ców Tar cho mi na,
chcą cych do stać się do me tra.
Obec nie po ko nu je dro gę z cen -
trum osie dla do sta cji pod ziem nej
ko lei w oko ło 10 mi nut.

(dg)

Tramwaje z Tarchomina pędzą na Młociny
� Na skrzyżowaniu Kuklińskiego z Myśliborską został już na stałe
wprowadzony priorytet dla tramwajów.

– W śro dę 20 kwiet nia wsia dły -
śmy z dwie ma in ny mi ma ma mi
na przy stan ku Dwo rzec Wi leń ski
do au to bu su 527 – pi sze pa ni Ola.
– Zmie ści ły śmy się bez pro ble mu
(wóz ki usta wi ły śmy pro sto pa dle
do kie run ku jaz dy), po zo sta wia jąc
przej ście nie wę ższe, niż w in nych
czę ściach au to bu su. Wte dy kie -
row ca wy siadł, pod szedł do nas
i po wie dział, że mu si my wy brać,
któ re dwie z nas wy sią dą, bo je mu
re gu la min prze woź ni ka za bra nia
prze wo że nia wię cej niż jed ne go
wóz ka. Kie row ca mó wił bar dzo
wy raź nie, że tyl ko je den wó zek
w jed nym au to bu sie. Nie dys ku to -
wa łam z kie row cą, zresz tą dru ga
ma ma też bar dzo pręd ko wy sia dła.
Ona wsia dła do 190, a ja do 512
(z dwie ma ko lej ny mi ma ma mi
z wóz ka mi). Za dzwo ni łam pod nu -
mer 19115, że by do wie dzieć się jak
to wła ści wie jest i uzy ska łam od po -
wiedź (ust ną), że fak tycz nie „ze
wzglę dów bez pie czeń stwa” re gu la -
min prze woź ni ka (au to bus miał
nu mer bocz ny skła da ją cy się
z czte rech cyfr, za tem na le żał
do prze woź ni ka MZA) prze wi du je
mo żli wość prze jaz du tyl ko jed ne -
go wóz ka w jed nym cza sie.

– Au to bus 527 jest chy ba je dy -
nym ob słu gu ją cym osie dla na Bia -
ło łę ce („Skarb ka z Gór”, „Der -
by I, II, III” i tak da lej), więc je że -
li jest ta ki prze pis, to ma my
z tam tych osie dli mu sia ły by two -

rzyć ko lej ki spo łecz ne, któ ra któ -
rym au to bu sem po je dzie „do mia -
sta” i jak bę dą „z mia sta” wra cać
na swo je osie dla – pod su mo wu je
pa ni Ola.

Za py ta li śmy z Za rzą dzie Trans -
por tu Miej skie go, ile wóz ków mo -
że jed no cze śnie być prze wo żo -
nych w au to bu sie. – Trze ba za cząć

od te go, że za bez pie czeń stwo pa -
sa że rów jest od po wie dzial ny kie -
row ca – mó wi Wik tor Paul
z ZTM. – Je że li uzna, że prze wo -
żo ne rze czy – wó zek, ro wer czy
więk szy ba gaż – za gra ża in nym,
mo że po pro sić o opusz cze nie po -
jaz du i trze ba to zro zu mieć. Nie
ma jed nak w re gu la mi nie prze wo -
zów za pi su, któ ry wska zu je ile
wóz ków mo że być prze wo żo nych.
My ślę, że w ta kich sy tu acjach
trze ba się kie ro wać zdro wym roz -
sąd kiem, za rów no od stro ny pa sa -
że ra jak i kie row cy.

(wt)

Matka wyproszona z autobusu
� W praktyce nawet cztery w przedniej części
„przegubowca” (widziane niejednokrotnie!),
teoretycznie – według kierowcy z linii 527 – jeden.
Przynajmniej tak twierdzi nasza Czytelniczka.

Jeżeli jest
taki przepis, to mamy
z tamtych osiedli
musiałyby tworzyć kolejki
społeczne, która którym
autobusem pojedzie
„do miasta” i jak będą
„z miasta” wracać
na swoje osiedla
– podsumowuje pani Ola.
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O spra wie po in for mo wał nas
czy tel nik z No wo dwo rów, a ta kże
blo ger Ro we ro wa wa, któ ry za -
mie ścił na swo jej stro nie link
do na gra nia z ka me ry ochro ny
w jed nym z blo ków przy Alu zyj -
nej. Wi dać na nim gru pę mło dych
lu dzi, któ rzy bez pro ble mu do sta -
ją się na klat kę scho do wą i wy -
pro wa dza ją z niej ro wer.

– W czte ry dni zni kło ich sie -
dem, to za ka żdym ra zem spraw ka
tej sa mej eki py – do no si blo ger.

– Otrzy ma li śmy zgło sze nia
o kra dzie ży tyl ko dwóch ro we rów

– od po wia da rzecz nicz ka re jo no -
wej ko men dy po li cji st. sie rż. Pau -
li na Onysz ko. – Oba skra dzio no

pią te go ma ja z osie dla przy Alu -
zyj nej 33.

Je śli in for ma cja o pię ciu ko lej nych
skra dzio nych ro we rach jest praw dzi -
wa, po szko do wa ne oso by po win ny
jak naj szyb ciej po wia do mić zgło sić
spra wę na ko mi sa ria cie na Tar cho -
mi nie. Przy po mi na my ta kże, że trzy -
ma nie nie przy pię te go ro we ru na
klat ce scho do wej al bo uży wa nie do
je go przy pi na nia dru tu za kil ka dzie -
siąt zło tych nie jest do brym po my -
słem. Je śli na praw dę nie ma my miej -
sca w miesz ka niu i bal ko nie, po win -
ni śmy za bez pie czyć jed no ślad po -
rząd nym łań cu chem lub u -loc kiem.

(dg)

Szukamy złodziei rowerów
� 5 maja z Aluzyjnej skradziono co najmniej dwa rowery. Według naszego czytelnika
poszkodowanych może być więcej.
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14 ma ja w Par ku Ma gicz na mię -
dzy 10.00 a 16.00 pla no wa ne jest
„Są siedz kie go to wa nie”: wy da rze -
nie, któ re ma na ce lu in te gro wać
są sia dów oraz ba wić go to wa niem
na świe żym po wie trzu. – Pla no wa -
li śmy naj pierw zro bić im pre zę w „3
Po ko jach z kuch nią” na Głę boc -
kiej, ale osta tecz nie od bę dzie się
w par ku – mó wi Ka mil Haj duk,
po my sło daw ca pik ni ku, któ ry pro -
wa dzi też blog „Pro gra mi sta po go -
dzi nach”. – Za sa dy bę dą pro ste:
uczest ni ków po dzie li my na dwu -
oso bo we ze spo ły, któ re z tych sa -

mych skład ni ków i w tym sa mym
cza sie bę dą mu sia ły przy go to wać
po tra wy oce nia ne przez są sia dów.
Naj lep si zo sta ną na gro dze ni!

Oprócz kon kur su prze wi dzia ne
są in ne atrak cje: ku li nar ny po kaz
nie spo dzian ka a ta kże targ,
na któ rym bę dzie mo żna ku pić
świe że i smacz ne pro duk ty. Kto
się mo że zgła szać? Ka żdy, bez
wzglę du na wiek, umie jęt no ści
ku char skie czy do świad cze nie.
Wy star czą chę ci. Zgło sze nia: ka -
mil.haj du k2@gma il.com.

(wt)

Kulinarne zawody w parku 
� Można kombinować, jak dostać się do któregoś
z kulinarnych programów telewizyjnych – ale po co?
Przecież można mieć frajdę z gotowania
przed publicznością, za to bez niezdrowej rywalizacji…

źródło: program
istapogodzinach.pl

Ka mil Haj duk – po my sło daw ca i or ga ni za tor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. 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

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!

– O daw nych ma jów kach, od by -
wa ją cych się na te re nie Bia ło łę ki
opo wia da li mi bab cia oraz oj ciec
i je go star sza sio stra – pi sze pa ni
An na Ko czwar ska. – Pierw sza
z nich, w któ rej uczest ni czył mój
dzia dek Alek san der Kor ni łow z ro -
dzi ną, mia ła miej sce 3 ma ja 1908
ro ku. Dzia dek pra co wał wów czas
ja ko rach mistrz Ko lei Nad wi ślań -
skich w głów nych warsz ta tach ko -
le jo wych miesz czą cych się w po bli -
żu sta cji War sza wa -Pra ga. W okre -
sie za bo rów, po mi mo gro żą cych
re pre sji kul ty wo wa no pol skość
i na ro do we tra dy cje – oczy wi ście
z za cho wa niem za sad kon spi ra cji.

Dla pol skich pa trio tów szcze gól ne
zna cze nie mia ła rocz ni ca uchwa le -
nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Ob cho dy
od by wa ły się głów nie w ko ścio łach,
na uro czy stych mszach. Wy ko rzy -
stu jąc oko licz ność, że 3 ma ja 1908
wy pa dał w nie dzie lę, Sto wa rzy sze -
nie Spo żyw cze „Ju trzen ka” za wią -
za ne prze ko le ja rzy i rol ni ków
z oko licz nych go spo darstw or ga ni -
zo wa ło spe cjal ną, uro czy stą ma -
jów kę, któ ra od by ła się na te re nie
Chosz czów ki. Dla jej uczest ni ków
przy go to wa no na tę oka zję spe cjal -
ne ro ze ty wzo ro wa ne na tych po -
wstań czych z 1863 r. Za mó wio ny
fo to graf uwiecz nił tę kon spi ra cyj ną

ma jów kę. Po dob no na zwa sto wa -
rzy sze nia „Ju trzen ka” by ła na wią -
za niem do słów Ma zur ka 3 Ma ja:
„…wi taj ma jo wa ju trzen ko…”.

Wio sną i la tem miesz kań cy
War sza wy wraz z ro dzi na mi chęt -
nie ko rzy sta li z wy po czyn ku na ło -
nie na tu ry w po ło żo nych wzdłuż
li nii ko le jo wej let ni sko wych miej -
sco wo ściach ta kich jak Chosz -
czów ka czy Płu dy. Te nie dziel ne
wy pa dy za mia sto mia ły istot ny
wpływ na pod ję cie przez dziad ka
de cy zji o wy pro wadz ce na wieś.
W 1912 za ku pił od wdo wy Ma rii
Wi śniew skiej dział kę zie mi w roz -
par ce lo wy wa nym ma jąt ku ziem -

skim Srebr na Gó ra i po bu do wał
nasz ro dzin ny dom.

W okre sie mię dzy wo jen nym
dzia ła ją ce od 1929 na te re nie Bia -
ło łę ki To wa rzy stwo Przy ja ciół
Osie dla Srebr na Gó ra – Wi śnie wo
i Oko lic ta kże kul ty wo wa ło tra dy -
cję uro czy stych ob cho dów świąt
na ro do wych, a zwłasz cza rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja.
Od pra wia no w ko ścio łach i ka pli -
cach msze za oj czy znę, od by wa ły
się spe cjal ne aka de mie. Prze mó -
wie nie zwy kle wy gła szał pre zes
To wa rzy stwa – eme ry to wa ny rot -
mistrz ka wa le rii Wło dzi mierz
Gin towt -Dzie wał tow ski. Przy -

wdzie wał na tę oka zję swój ga lo wy
mun dur i przy pi nał do bo ku sza -
blę. Śpie wa no pa trio tycz ne pie śni.
Woj sko wi i har ce rze wy stę po wa li
w mun du rach, ucznio wie w szkol -
nych mun dur kach, a po zo sta li
miesz kań cy w wyj ścio wych gar ni -
tu rach i suk niach. Rów nież Ko ło
Pol skiej Ma cie rzy Szkol nej w Płu -
dach dzia ła ją ce od po ło wy lat
trzy dzie stych na Bia ło łę ce co ro ku
bra ło ak tyw ny udział w ogól no pol -
skiej zbiór ce Da ru Na ro do we go 3
Ma ja na ce le oświa to we. W ma -
ju 1938 ro ku ko ło w Płu dach ze -
bra ło w kwe ście su mę 452,68 zło -
tych (śred nie mie sięcz ne za rob ki
prze cięt ne go Po la ka wy no si ły
wów czas ok. 100 zł).

Na zdję ciach Ma jów ka 3 ma -
ja 1908 r. w Chosz czów ce. Człon -
ko wie Sto wa rzy sze nia Spo żyw cze -
go „Ju trzen ka” na No wym Bród -
nie (w dru gim rzę dzie od do łu
mię dzy dwie ma pa nia mi mój
dzia dek Alek san der Kor ni łow.
Po le wej stro nie mię dzy pa nią
w ka pe lu szu a mę żczy zną stoi mo -
ja bab cia Ma ria). Dru ga fo to gra -
fia przed sta wia człon ków „Ju -
trzen ki” z ro dzi na mi. Dzia dek
stoi w trze cim rzę dzie po ni żej na -
pi su, nie co w pra wo, bab cia
z dwoj giem dzie ci kil ka osób da lej
po pra wej stro nie.

Mo że ktoś z czy tel ni ków „Echa
Bia ło łęc kie go” roz po zna swo je go
przod ka na za łą czo nych fo to gra -
fiach?

Pa ni An no – dzię ku je my!
(red)

Tak kiedyś świętowano 3 Maja na Białołęce
� Choć może się wydawać, że „długi weekend” to współczesny wynalazek, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowano nawet
pod zaborami. Nasza Czytelniczka podzieliła się historią swojej rodziny, opowiadając, jak na początku ubiegłego wieku obchodzono to święto.

źródło zdjęć: A
rchiw

um
 A

nny K
oczw

arskiej

tel. 502-280-720

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych tematyką miejską

oraz

handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych 
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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– W tym ro ku we współ pra cy
z wy dzia łem kul tu ry i Bia ło łęc kim
Ośrod kiem Kul tu ry przy go to wa li -
śmy praw dzi wy hit – za po wia da
Bar tło miej Włod kow ski, pre zes
Fun da cji AVE i au tor wie lu pu bli -
ka cji o prze szło ści Bia ło łę ki. – Po -
ka że my po wsta ją cy Tar cho min
sprzed 30 lat. Do tar li śmy do nie -
pu bli ko wa nych wcze śniej fil mów
i zdjęć nie ży ją ce go już Wie sła wa
An to si ka, ab sol wen ta Łódz kiej
Szko ły Fil mo wej i ope ra to ra TVP,
któ ry miesz kał w tzw. „te le wi zyj -
nym blo ku” przy uli cy An tal la.
– Cho ciaż swo je pra ce przy go to -
wy wał głów nie z my ślą o do mo -
wym ar chi wum, to ma ją one wa -
lor ar ty stycz ny i do ku men ta cyj ny.

30 lat te mu ży cie na ma łym
wów czas Tar cho mi nie, ogra ni czo -
nym do kil ku ulic – An tal la, Po ra -
jów, My śli bor skiej, Świa to wi da,
Wit ti ga, Świ der skiej – to czy ło się
ina czej niż te raz. In ne by ły za ba -
wy dzie ci, in ne niż dzi siaj „cen -
tra”, in na to po gra fia tej czę ści
dziel ni cy. To mo ment nie zwy kły,
bo wiem wła śnie wte dy z pól po -
wo li wy ła nia ło się mia sto.

Z prac Wie sła wa An to si ka Fun -
da cja AVE przy go to wa ła wy sta wę
ple ne ro wą oraz kil ku dzie się cio mi -
nu to wy film z au tor skim, emo cjo -
nal nym ko men ta rzem cór ki au to ra,
Mar ty Kny cha ły, któ ra opro wa dza
po Tar cho mi nie lat dzie cię cych. Bę -

dzie mo żna zo ba czyć nie ist nie ją cy
już drew nia ny ko śció łek NMP Mat -
ki Pięk nej Mi ło ści, ży cie osie dlo -

wych klu bów, „plac za baw” ze sta -
ry mi „Sy ren ka mi”, któ ry funk cjo no -
wał nie opo dal dzi siej sze go BO Ku,
ka wiar nię „Ju trzen ka” i wie le, wie le
in nych miejsc i wy da rzeń.

– Nie jest to pre zen ta cja na -
uko wa – do da je Włod kow ski.
– Od wo łu je my się przede wszyst -
kim do emo cji. Chce my też za -
chę cić miesz kań ców Tar cho mi na
do po dzie le nia się z na mi swo imi
ar chi wa lia mi i wspo mnie nia mi
o Bia ło łę ce sprzed 30 czy 40 lat.
Roz po czy na my zbiór kę zdjęć
daw ne go Tar cho mi na, któ re za -
pre zen tu je my w Wir tu al nym Mu -
zeum. Oso by, któ re chcia ły by się

po dzie lić swo imi zbio ra mi, pro si -
my o kon takt: avet ki@wp.pl.

Wer ni saż wy sta wy roz pocz nie
się o go dzi nie 18 w ple ne ro wej
Ga le rii oBOK Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Kul tu ry przy ul. van Go -
gha 1 (przy bo isku na dro dze pro -
wa dzą cej do Par ku Pi cas sa). Na -
stęp nie w sa li wi do wi sko wej BOK
za pla no wa no pre mie ro wy po kaz
fil mu. Wstęp wol ny.

Nie za brak nie też tra dy cyj nych już
wy cie czek za byt ko wym pię tro wym

au to bu sem lon dyń skim, okra szo -
nych ga wę dą hi sto rycz ną Bar tło mie -
ja Włod kow skie go. W tym ro ku
dwu go dzin ne wy pra wy bę dą się za -
czy nać i koń czyć przy Bia ło łęc kim
Ośrod ku Kul tu ry o go dzi nie 19.30,
21.45 i 0.00. Pierw sza i ostat nia zre -
ali zo wa na zo sta nie na ubie gło rocz -
nej tra sie i de dy ko wa na jest oso bom,
któ re jesz cze nie bra ły w nich udzia -
ły. Udział bez płat ny, obo wią zu ją za -
pi sy ma ilo we: Avet ki@wp.pllub te le -
fo nicz ne 608 178 447.

– W ubie głym ro ku wy ciecz ki
cie szy ły się gi gan tycz nym za in te -
re so wa niem – mó wi Włod kow ski.
– Przez ca ły 2015 rok po je cha ło
z na mi 4 ty sią ce osób, ale chęt -
nych by ło po nad dwu krot nie wię -
cej. Je śli więc ko muś nie uda się
za pi sać na Noc Mu ze ów – uspo -
ka ja my, wy ciecz ki bę dą re ali zo -
wa ne do paź dzier ni ka przy oka zji
ple ne ro wych im prez dziel ni co -
wych.

(bw)

Noc Muzeów

Tarchomin '80 nocą. Zapraszamy na podróż w czasie
� Nie byle gratka czeka na miłośników historii w Noc Muzeów. Wirtualne Muzeum Białołęki Fundacji AVE zaprasza na podróż
w czasie do Tarchomina z lat 80. XX wieku, której patronuje „Echo Białołęckie”.

Wernisaż
wystawy rozpocznie się
o godzinie 18 przy boisku
na drodze prowadzącej
do Parku Picassa.
Następnie w sali
widowiskowej BOK
zaplanowano
premierowy pokaz filmu.
Natomiast o godz. 19.30,
21.45 i 0.00 odbędą się
wycieczki zabytkowym
piętrowym
londyńczykiem.

tel. 502-280-720reklama w „Echu”



Dla cze go war to mieć peł no -
moc ni ka? Me ce nas nie bę dzie
prze ra żo ny py ta nia mi są du, rze -
czo wo przed sta wi Pań stwa sta no -
wi sko w spra wie czy wresz cie bez
emo cji za da świad kom wła ści we
py ta nia. My śli cie Pań stwo, że
kosz tu je to ma ją tek, są bo wiem
praw ni cy, któ rym za za ję cie się
naj prost szą spra wą trze ba pła cić

po kil ka na ście czy na wet kil ka -
dzie siąt ty się cy zło tych. Wca le nie
mu si tak być! Dla cze go klient nie
mógł by do raź nie ko rzy stać z po -
mo cy rad cy praw ne go, pła cąc mu
za obec ność na kon kret nej roz -
pra wie? Ta ką pro po zy cję, obej -
mu ją cą po moc są do wą, przy go to -
wa ła Kan ce la ria Lex Na wi ga tor.
Nie in we stu jąc astro no micz nych

pie nię dzy, już za kil ka set zło tych
mo gą Pań stwo spać spo koj nie, nie
mar twiąc się jak prze bie gnie pla -
no wa na wi zy ta w są dzie. Wy star -
czy za dzwo nić, umó wić się
na kon sul ta cję i po dać pla no wa ny
ter min roz pra wy. Dzię ki obec no -
ści me ce na sa z Lex Na wi ga tor,
mo gą być Pań stwo pew ni, że w są -
dzie wy pad ną pro fe sjo nal nie, bę -
dą w peł ni bez piecz ni i po pro stu
sa mi so bie nie za szko dzą z po wo -
du nie zna jo mo ści pro ce dur.

Kon sul ta cje z praw ni kiem naj -
le piej roz po cząć znacz nie wcze -
śniej, za nim doj dzie do roz pra wy
są do wej – je śli np. urząd skar bo -
wy czy ZUS wzy wa nas do za pła -
ty za le głych po dat ków, bank wy -
sy ła fir mę win dy ka cyj ną al bo
wie rzy ciel sprze da je nasz dług.

Kan ce la ria Lex Na wi ga tor
www.le xna wi ga tor.pl

tel. 511–525–050

Nie co świa tła rzu ca list od na sze -
go Czy tel ni ka. – W par ku przy uli cy
Ma gicz nej na Zie lo nej Bia ło łę ce
za rów no mło dzież ja ki i lu dzie do -
ro śli nie po tra fią ba wić się kul tu ral -
nie, a na wet po so bie po sprzą tać.
Wszę dzie śmie ci, po roz bi ja ne bu -
tel ki, znisz czo ne ele men ty pla ców
za baw przez agre syw ne użyt ko wa -
nie im pre zo wi czów – pi sze. – Py ta -
nie: ja ki ma sens mo ni to ring
i ochro na, któ ra w ogó le nie re agu -
je? W ze szłym ro ku za mon to wa no
ogro dze nie, któ re nie jest za my ka -
ne na noc, a w do dat ku z „dziu ra -
mi” i po zo sta wio ny mi ele men ta mi
po bu do wie oraz roz je żdżo ne traw -
ni ki i chod ni ki. Drew nia ne dom ki
do cze ka ły się od no wy na je sie ni,
ale znów są zde wa sto wa ne po przez
śmie ci i ba zgro ły na ścia nach,
a ław ki są tak brud ne, jak by ktoś

ca ły czas po nich cho dził. Po li cja
przy je żdża na na sze we zwa nia, ale
nie przy no si to żad ne go skut ku. Ja -
kie kosz ty ge ne ru je dla mia sta gru -
pa tych sa mych dzie się ciu im pre zo -
wi czów (pa tro le po li cji, mo ni to ring,
ochro na, wszel kie na pra wy i nie -
prze spa ne no ce miesz kań ców z na -
prze ciw ka)? Wszyst ko, aby gru pa
oko ło dzie się ciu osób mia ła świet -
ną za ba wę – pod kre śla.

Z jed nej stro ny – Czy tel nik ma
zu peł ną ra cję. Nie mo że być tak,
że grup ka roz wy drzo nych wan da li
ter ro ry zu je park i oko li cę. Z dru -
giej jed nak – czy z po wo du dzie -
się ciu osób na le ży za prze stać na -
praw? Być mo że po li cyj ne in ter -
wen cje nie są tak sku tecz ne, jak
chcie li by miesz kań cy? Po li cja
twier dzi, że re agu je na ka żde
zgło sze nie. Ty le że by ło ich nie -

wie le. – W cią gu ostat nich mie się -
cy in ter we nio wa li śmy w tej oko li -
cy kil ka krot nie – po wie dzia no
nam w wy dzia le pra so wym bia ło -
łęc kiej po li cji.

– Mo ni to ring, ja kim ob ję ty jest
park, jest włą czo ny w sys tem są -
sied nie go osie dla – mó wi Ma rze -
na Gaw kow ska, rzecz nik Bia ło łę -
ki. – Tam tej si ochro nia rze, na mo -
cy umo wy mię dzy dziel ni cą a de -
we lo pe rem, są zo bo wią za ni
do po wia da mia nia słu żby, je śli
na te re nie par ku dzie je się coś
nie do bre go.

Mo że za tem war to uczu lić są -
sia dów, by wzy wa li po li cję, gdy
tyl ko za czy na ją się eks ce sy?

A my py ta my po zo sta łych czy -
tel ni ków – co zro bić, by w par ku
by ło przy jem niej i bez piecz niej?

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

Zapisy i informacje w godz.
od 9 do 19 pod numerami

tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Domówki w Parku Magiczna
� Dla kogo jest Park Magiczna? Dla dzieci? Pudło. Dla rodzin? Też nie. Zatem – dla
kogo?

Nie idź sam na rozprawę!

Pomoc sądowa dla każdego
� Co robić, gdy dostajemy list z wezwaniem na rozprawę? Można oczywiście
samodzielnie stawić się przed sądem i próbować walczyć o swoje na własną rękę.
Warto jednak mieć świadomość ryzyka, z jakim się to wiąże – zwłaszcza jeśli drugą
stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny. Czy stać nas na starcie z kimś, dla
kogo prawo i reguły procesowe to dzień powszedni? Szczególnie jeśli od wyniku
rozprawy zależy nasza przyszłość.
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W ubie głym ro ku „Tur kaw ka”
wy star to wa ła 1 ma ja. Kie dy mo -
żna ocze ki wać po wro tu pro mu?

– Ogło si li śmy prze targ na prom,
ale nie wpły nę ła ani jed na ofer ta
– mó wi Igor Kraj now, rzecz nik
Za rzą du Trans por tu Miej skie go.
– Roz ma wia li śmy z fir mą, któ ra
wy ko ny wa ła tę usłu gę w ze szłym
ro ku i oka za ło się, że nie wy star to -

wa ła z po wo du re mon tu ślu zy
w Por cie Że rań skim.

In ny mi sło wy: wszy scy po ten -
cjal ni zwy cięz cy prze tar gu trzy ma -
ją swo je pro my po dru giej stro nie
ślu zy i są uzie mie ni do za koń cze -
nia jej re mon tu. ZTM za mie rza
ogło sić wte dy dru gi prze targ i li czy
na to, że prom wy star tu je la tem.

(dg)

Prom do Łomianek opóźniony
� Są problemy ze znalezieniem chętnych do obsługi
promu między Nowodworami i Łomiankami.

Pó ki oko li ce Ka na łu Że rań skie -
go nie są jesz cze pla cem bu do wy
ga zo cią gu, war to wy brać się
na wy ciecz kę stat kiem na Za lew
Ze grzyń ski. Sta tek bę dzie od pły -
wać z przy sta ni na Że ra niu, znaj -
du ją cej się nie da le ko sta cji SKM -
-ki i przy stan ku „Ce men tow nia”,
na któ rym za trzy mu ją się au to bu -
sy 126, 326, 426, 705, 734, 735
i 736. Rej sy roz po czy na ją się
w so bo ty, nie dzie le i świę ta

o 9:30. „Ze fir” w cią gu trzech go -
dzin – wy po sa żo ny w grill i lo dów -
ki z na po ja mi – po ko nu je Ka nał
Że rań ski, pod pły wa do za po ry
elek trow ni w Dę bem i za wi ja
do Se roc ka. Tam pa sa że ro wie
ma ją dwie go dzi ny na re laks,
po czym sta tek wra ca na Że rań
do kład nie na 17:00. Ty le teo ria.

W prak ty ce naj pierw trze ba ku -
pić bi le ty, a to naj bar dziej skom -
pli ko wa na część wy ciecz ki. Za nim

wy po sa ży my się w go tów kę (ko -
niecz nie go tów kę) i za pła ci -
my 36 zł (to ce na bi le tu nor mal -
ne go), mu si my wy brać się
do punk tu ZTM na sta cji Dwo -
rzec Wi leń ski… w śro dę lub
czwar tek w godz. 16.00–20.00,
w pią tek 7.00–11.00 lub w so bo -
tę 8.00–12.00. Bi le ty bę dą sprze -
da wa ne z mak sy mal nie dwu ty go -
dnio wym wy prze dze niem.

(dg)

Statek wycieczkowy wrócił na Kanał
� Na Białołęce pojawiła się nowa, wiosenno-letnia atrakcja. To statek „Zefir”, którym
dopłyniemy do Serocka.

źródło: ZT
M

źródło: ZT
M



NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową
– inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

DOM SPRZEDAM
·Bezpośrednio sprzedam nowy bliźniak przy ul.
Wałuszewskiej. Tel. 601-361-496 lub
501-505-501
·Sprzedam dom 218 m2, 3 pokoje, 2 łazienki,
garaż, pow. użytkowej 183, rok budowy 1984,
dobra lokalizacja blisko stacji SKM, KM,
autobusy, sklepy, szkoły, przychodnia, szpital,
dom do lekkiego remontu, gorąco polecam. Tel.
508-771-603

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·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
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Wynajem urządzeń do prania tapicerki,
dywanów – doba 70 zł, weekend 120 zł tel.
737-472-144

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Sprzątanie domów, koszenie trawy,
glebogryzarka tel. 571-398-521

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

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.
535-920-035
·EDBUD. Układanie kostki brukowej, ogrodzenia,
sprzedaż kostki brukowej. Solidnie, wystawiamy
faktury 604 – 522-602

Elektryk 506-506-006

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

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. 792 – 029-201
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59
·Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę 792-029- 201
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na Komunię – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Ekspedient/ka sprzedawca sklep spoż-przem
Warszawa – Białołęka od zaraz na stałe tel.
604-902-944

Pralnia przemysłowa na Białołęce
zatrudni pracowników do obsługi maszyn
i urządzeń oraz na stanowisku sprzątania
hali produkcyjnej. Bliższe informacje pod
numerem telefonu 22 671-00-33 wew 13

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

·Skupujemy auta osobowe na złom. Tel.
530-992-006

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

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

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

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



Na spo tka niu bę dzie mo żna do -
wie dzieć się co ro bi po li cja i sa mo -
rząd, aby za dbać o bez pie czeń stwo
miesz kań ców. Pod czas de ba ty bę -
dzie mo żli wość za da wa nia py tań
i przed sta wie nia swo ich po my słów,

jak po pra wić bez pie czeń stwo w do -
mu, pra cy, szko le i na dro dze.
W spo tka niu we zmą udział Bur -
mistrz Dziel ni cy Bia ło łę ka
m.st. War sza wy Ilo na So ja - Ko -
złow ska oraz no wy Ko men dant

Ko mi sa ria tu Po li cji War sza wa Bia -
ło łę ka pod insp. Ma riusz Ka szo -
wicz. Za pre zen to wa ne zo sta ną ta -
kże wy ni ki bia ło łęc kiej po li cji
za 2015 rok, znaj dzie się też pod su -
mo wa nie ubie gło rocz nej de ba ty.

Za chę ca my za rów no de biu tant -
ki, jak i za pra wio ne bie gacz ki
do zmie rze nia się z 5 ki lo me tro -
wym dy stan sem w ta kim tem pie,
na ja kie po zwo li kon dy cja. Gwa -
ran tu je my, że nie wiel kie zmę cze nie
ustą pi miej sca en dor fi nom i po czu -
ciu du my z sa mej sie bie. Na sza im -
pre za to oka zja do tre nin gu z in ny -
mi ko bie ta mi – bie gacz ka mi oraz
oka zja do pro pa go wa nia idei upra -
wia nia spor tu i ak tyw ne go spę dza -
nia cza su. W wy da rze niu mo gą
wziąć udział ca łe ro dzi ny: ma my,
przy szłe ma my, dzie ci i bab cie, czy li
ma my mam, a pa no wie zro bią
pięk ne zdję cia pod czas im pre zy.

Za pi sy na stro nie: http://www.e -
-ge pard.eu/pl/show -ra ce/342, a in -
we sty cja to 30 zł. Otwar cie mia -

stecz ka bie go we go i od biór pa kie -
tów star to wych w so bo tę 21.05
o godz. 9.00 na te re nie Urzę du
Dziel ni cy Bia ło łę ka. Start bie gu
na stą pi o godz. 11.00. Na to miast
wcze śniej, bo o godz. 10.30 od bę -
dą się bie gi dzie cię ce na dy stan -
sie 500 m. Udział dla dzie ci
z rocz ni ków 2012–2008 jest bez -
płat ny.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją cie pły
po si łek re ge ne ra cyj ny dla wszyst -
kich uczest ni czek oraz pa miąt ko -
we me da le dla Mam i dy plo my dla
dzie ci. Wśród bie ga ją cych Mam
zo sta ną rów nież wy lo so wa ne upo -
min ki. Dla naj ak tyw niej szych
prze wi du je my na gro dy i wy ró żnie -
nia po dob nie, jak dla naj star szej
i naj młod szej uczest nicz ki.

Mamy, biegamy!
� Za tem za chę ca my Ma my do wyj ścia, a wła ści wie wy -
bie gnię cia z do mu i zro bie nia cze goś dla sie bie. Świę -
tuj cie ak tyw nie Dzień Mat ki, po znaj cie in ne za bie ga ne
ma my, zrób cie coś dla cia ła i dla du cha.

Bezpieczni na Białołęce
� Zapraszamy mieszkańców Białołęki na debatę „Bezpieczeństwo w dzielnicy” z udziałem
przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Urzędu Dzielnicy Białołęka, która odbędzie
się 23.05.2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.




