
Wojna o Sieczną zaczęła się
po tym, jak zarząd dzielnicy
wprowadził do planu inwestycyj-
nego kilka mniejszych ulic, zaś re-
alizację Siecznej odłożył o dwa la-
ta. Co prawda tłumaczono to ko-
niecznością dużej i znacznie dro-
ższej niż pierwotnie zakładano
przebudowy Ostródzkiej w okoli-
cy budowanej szkoły przy Hema-
ra, niemniej jednak argumentacja
ta nie przekonywała radnych ze
wschodniej Białołęki. Zawrzało

także wśród mieszkańców tej czę-
ści dzielnicy, bo Sieczna jest jed-
ną z najbardziej wyczekiwanych
inwestycji drogowych (mają nią
jeździć autobusy).

Na ostatniej sesji radni koalicji
przyjęli stanowisko, w którym
zdecydowanie opowiedzieli się
za powrotem do pierwotnej kolej-
ności inwestowania, czyli zbudo-
wania ulicy w 2018 roku.

– Należy pogratulować radnym
koalicji PO-IMB, że w szybkim

tempie przyjęli jednoznaczne sta-
nowisko Rady Dzielnicy, którego
efektem jest przywrócenie przez
zarząd budowy ulicy Siecznej
do 2018 r. To bardzo ważna
i oczekiwana przez mieszkańców
Lewandowa ulica, choćby z uwagi
na możliwość uruchomienia w jej
ciągu komunikacji miejskiej – mó-
wi były burmistrz Piotr Jaworski.

– Od początku mówiliśmy, że
zrobimy wszystko, aby ul. Sieczna
powstała jak najszybciej – mówi
burmistrz Ilona Soja-Kozłowska.
– Zdajemy sobie doskonale spra-
wę z tego, że to priorytetowa dro-
ga Zielonej Białołęki. Wydłużenie
realizacji tej inwestycji w doku-
mentacji było tylko formalnym
zabiegiem, niezbędnym do wpro-
wadzenia innych ważnych inwe-
stycji. Od początku zarząd Biało-
łęki planował przywrócić wcze-
śniejszy harmonogram realizacji
ulicy, gdy tylko pojawi się taka
możliwość. Teraz pojawiła się
szansa na dodatkowe pieniądze,
z których będą realizowane inne

inwestycje zaplanowane na najbli-
ższe lata, więc wpisany w doku-
menty termin budowy ulicy Siecz-
nej może zostać skrócony. Niepo-
trzebne były te ogromne emocje.

Obecny zarząd to nowe władze
dzielnicy, jednak ciężko pracuje-
my już od 10 marca i prosimy
o mandat zaufania dla naszych
działań – podsumowuje Soja-Ko-
złowska.

– Efektem zmiany budżetowej
jest także przyspieszenie realiza-
cji Siecznej – cieszy się radny
Waldemar Roszak. – Pierwotnie

całość środków zaplanowano
na 2018 rok. Obecnie część pie-
niędzy wydamy już w 2017 roku.
Dzięki czemu budowa ulicy roz-
pocznie się rok wcześniej. Sieczna
będzie główną ulicą dojazdową
dla tysięcy mieszkańców osiedli
po wschodniej stronie ul. Głęboc-
kiej. Zmieszczą się na niej obu-
stronne chodniki i ścieżka rowe-
rowa. Jezdnia będzie na tyle sze-
roka, że bez problemu będą się
po niej poruszały nawet najwięk-
sze autobusy komunikacji miej-
skiej – podsumowuje radny.

Teraz wszystko w rękach rad-
nych miasta, bo to oni podejmą
ostateczną decyzję zarówno
w sprawie budżetu dzielnicy, jak
i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. – Trzymajmy kciuki, aby na-
sze argumenty przekonały miej-
skich radnych i ul. Sieczna mogła
powstać do 2018 roku – dodaje
pani burmistrz.

Wkrótce rozpocznie się też
kompleksowa przebudowa
ul. Głębockiej. W projekcie zna-
lazło się duże rondo na skrzyżo-
waniu z planowaną Sieczną. – Bę-
dzie gotowe na przyjęcie sporego,
docelowego ruchu pojazdów.
Unikniemy więc korków w tym
miejscu – dodaje radny Roszak.

(red)
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Sieczna powstanie w 2018 roku?
� Zarząd dzielnicy przyjął zmiany w budżecie na 2016 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Białołęki.
Zakładają one m.in., że ulica Sieczna zostanie zrealizowana do 2018 roku, czyli zgodnie z pierwotnym planem
poprzednich władz dzielnicy.

Niepotrzebne
były te ogromne emocje.
Obecny zarząd to nowe
władze dzielnicy, jednak
ciężko pracujemy już
od 10 marca i prosimy
o mandat zaufania dla
naszych działań – mówi
burmistrz Soja-Kozłowska.
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Choć dro go wcy wciąż pro wa dzą
na Ma ry wil skiej drob ne pra ce wy -
koń cze nio we, no wa jezd nia jest
już go to wa i war to wy brać się
na miej sce, by oce nić ska lę zmian.
A jest ona ogrom na. To chy ba
naj bar dziej spek ta ku lar ny week -
en do wy li fting uli cy, ja ki wy ko na li
w ostat nich la tach war szaw scy
dro go wcy. Dziu ra wą jak ser
szwaj car ski na wierzch nię za stą pi -
ła no wa, rów na jak stół. Na przy -
stan kach au to bu so wych wi dać już
no we chod ni ki i guz ki, uła twia ją -
ce ko rzy sta nie nie wi do mym.
Z ko lei na skrzy żo wa niu z Pro le -
ta riat czy ków wy zna czo no przej -
ście dla pie szych.

Naj bar dziej re mont Ma ry wil -
skiej do ce nią ro we rzy ści. Do nie -
daw na prze jazd tą uli cą był mę ką:
jed no śla dy mu sia ły la wi ro wać
mię dzy dziu ra mi w na wierzch ni,
li cząc jed no cze śnie na to, że prze -
je żdża ją ce obok sa mo cho dy za -
cho wa ją bez piecz ny, me tro wy od -
stęp. Te raz mię dzy Tra są To ruń -
ską a Pło cho ciń ską mo żna sko rzy -
stać z pa sów ro we ro wych, wy zna -
czo nych na rów nej jezd ni.

Dro go wcy zbu do wa li już ta kże
azyl na no wym przej ściu dla pie -
szych. Dal szy od ci nek uli cy zo sta -
nie wy re mon to wa ny w przy szłym
mie sią cu.

(dg)

Tak wygląda teraz Marywilska
� W ciągu kilku dni zaniedbana ulica przeszła
niesamowitą przemianę. Najbardziej odczują to
rowerzyści.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

W kwiet niu i ma ju na stro nie
Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka mo żna
by ło wy peł nić an kie tę pt. „Skąd czer -
piesz wie dzę o Bia ło łę ce?”. Jej wy ni -
ki są dla nas wiel kim za szczy tem
i po wo dem do du my. We dług an kie -
to wa nych je ste śmy naj po pu lar niej si
wśród por ta li in ter ne to wych, stron
na Fa ce bo oku i ga zet lo kal nych.

Por tal tu bialoleka.pl zdo był
54% gło sów, po ko nu jąc m.in.
stro nę Urzę du Dziel ni cy (47%),
TVN War sza wa (43%), Wa wa lo ve
i ibia lo le ka.pl (po 19%). Spo śród
stron in ter ne to wych an kie to wa ni

naj czę ściej wska zy wa li pro fil Tu
Bia ło łę ka (45%), któ ry zo sta wił
w ty le pro fil urzę du (35%) i licz -
ne stro ny, po świę co ne lo kal nym
ini cja ty wom i miej scom. Na to -
miast wśród ga zet lo kal nych
„Echo Bia ło łęc kie” nie ma kon -
ku ren cji – ja ko źró dło in for ma cji
wska za ło je 50% an kie to wa nych.
Ko lej ne miej sce za ję ły: urzę do wy
„Czas Bia ło łę ki” (28%), „Me tro”
(17%), „No wa Ga ze ta Pra ska”
(12%), „In for ma tor Miesz kań ców
Bia ło łę ki” (10%), „Na sza Chosz -
czów ka” (6%), „Głos Pra gi Po łu -

dnie, Pra gi Pół noc, Tar gów ka
i Bia ło łę ki” (6%), „Na sze Mia -

sto” (4%),  „Miesz ka niec” (1,7%)
i „Ku rier Pra ski” (1,5%).

In ter nau ci od po wia da li ta kże
na py ta nia do ty czą ce za in te re so wań.
Oka za ło się, że naj chęt niej czy ta ne są
ar ty ku ły po świę co ne cie ka wym miej -
scom, in we sty cjom i wy da rze niom
ple ne ro wym oraz in for ma cje o re -
stau ra cjach, ka wiar niach i ba rach.

W an kie cie wzię ło udział 461
osób.

(dg)

Jesteśmy liderem Białołęki
� Nasz portal jest głównym źródłem informacji o dzielnicy – tak wynika z przeprowadzonej
przez białołęcki ratusz ankiety.
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Najchętniej
czytane są artykuły
poświęcone ciekawym
miejscom, inwestycjom
i wydarzeniom
plenerowym oraz
informacje
o restauracjach,
kawiarniach i barach.
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Te re nów wy po czyn ko wych i re -
kre acyj nych ni gdy za wie le.
W roz po czy na ją cym się 14 czerw -
ca gło so wa niu do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go war to od dać głos
na je den z pro jek tów, do ty czą -
cych skwe rów i spor tu.

Na Tar cho mi nie, obok Bia ło -
łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry, od lat
nisz cze ją nie czyn ne kor ty. Mar -
cin Ko ro waj pro po nu je prze -
kształ ce nie ich w Plac Spor tów
Miej skich, wzo ro wa ny tro chę
na be mow skiej Alei Spor tów
Miej skich. Na Be mo wie wie lo -
funk cyj na prze strzeń spor to wa
spraw dza się do sko na le. Na ro gu
Van Go gha i Pi cas sa by ło by po -
dob nie: po wsta ły by sto ły do gier

plan szo wych i ping -pon ga, miej -
sca do gry w bad min to na i bu le,
a na wet zoś kę. Te ren miał by ma -
te ria ło we za da sze nie, roz wi ja ne
na zi mę. Koszt jest sto sun ko wo
nie du ży, bo wy no si 370 tys. zł.

No wy te ren re kre acyj ny mo że
po wstać ta kże na No wo dwo rach.
Przy Ksią żko wej, po mię dzy no -
wym osie dlem Park Świa to wi da
a przed szko lem, jest wy star cza ją -
co du żo miej sca na bu do wę skwe -
ru z si łow nią ple ne ro wą, pla cem
za baw, ha ma ka mi, ma łym bo -
iskiem do ko szy ków ki i sto łem
do ping -pon ga. Te ren był by
oświe tlo ny i mo ni to ro wa ny, przy -
by ło by ta kże dwa dzie ścia drzew
i sto ja ki dla ro we rów. Pro jekt

wart 398 tys. zł zgło sił Da riusz
Sta ci wa.

Na no wy skwer li czą ta kże
miesz kań cy Ma ry wil skiej. Pro jekt
Mo ni ki Ty miń skiej wart jest za le -
d wie 70 tys. zł, co znacz nie po -
więk sza je go szan sę na wy gra ną.
Za nied ba ny te ren przy Ma ry wil -
skiej 50 zo stał by ura to wa ny od sa -
mo cho dów za po mo cą ży wo pło tu
i ob sa dzo ny drze wa mi. Po wstał by
ta kże chod nik, uła twia ją cy do tar -
cie na przy sta nek au to bu so wy.

Li stę pro jek tów i in ne in for ma -
cje o bu dże cie par ty cy pa cyj nym
mo żna zna leźć na stro nie twoj bu -
dzet.um.war sza wa.pl Gło so wa nie
po trwa od 14 do 24 czerw ca.

(dg)

Street workout na Magicznej

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Staw ka by ła bar dzo wy so ka: fi -
nał Pu cha ru Eu ro py i peł na kwa -
li fi ka cja na Mi strzo stwa Eu ro -
py 2016, któ re od bę dą się na po -
cząt ku lip ca w Fin lan dii. Prze ciw -
nicz ką Ju lii w fi na le by ła uty tu ło -
wa na Niem ka. Oprócz dwóch ata -
ków ry wal ki na po cząt ku to jed -
nak Ju lia dyk to wa ła wa run ki w tej
wal ce, ata ko wa ła ca ły czas. Do -
pie ro w do gryw ce sę dzio wie po -
sta no wi li pół przy tom ną Niem kę
uka rać za brak ak tyw no ści, co dla
Klu bu Ju do Le mur ozna cza ło

jed no: fi nał i ogrom ną ra dość. Ju -
lia to pierw sza w hi sto rii klu bu
za wod nicz ka, któ ra bę dzie re pre -
zen to wa ła nasz kraj i wal czy ła
o me dal Mi strzostw Eu ro py. Przy -
po mnij my, że od dwóch ty go dni
Świąt kie wicz jest Mi strzy nią Pol -
ski w swo jej ka te go rii. Pod czas
Mi strzostw Eu ro py bę dzie mia ła
za szczyt re pre zen to wać kraj ta kże
w tur nie ju dru ży no wym, ma my
więc szan sę na dwa me da le. Trzy -
maj my kciu ki!

(MR)

Julia z Lemurów walczy
o mistrzostwo Europy
� 22 maja Julia Świątkiewicz z klubu Judo Lemur
zdobyła srebrny medal na jednym z czterech
najtrudniejszych turniejów w Europie – Pucharze Europy
w Bielsku-Białej.

Mieszkańcy chcą zmieniać Białołękę

Więcej skwerów, więcej sportu
� W tym roku największe i najciekawsze projekty do budżetu partycypacyjnego
Białołęki to pomysły na budowę terenów rekreacyjno-sportowych.

źródło: F
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Peł ni bo wiem funk cję nie for mal -
ne go par kin gu prze siad ko we go,
zie le ni więc tam ty le, co kot na pła -
kał. A prze cież straż miej ska zde -

cy do wa ła ostat nio o bez względ nym
ka ra niu kie row ców, któ rzy w ten
spo sób nisz czą zie leń. Czy in ter we -
nio wa li w tym miej scu?

– Nasz pa trol miał zgło sze nie
o par ko wa niu na Płu dach jesz cze
w mar cu – mó wi Mo ni ka Ni żniak,
rzecz nik stra ży miej skiej. – Kie dy
jed nak skon tak to wa li śmy się z PKP,
usły sze li śmy, że to miej sce nie jest
uzna wa ne ja ko zie leń, nie są pla no -
wa ne tam żad ne za bie gi pie lę gna -
cyj ne ani na sa dze nia, w związ ku
z tym ko le je nie są za in te re so wa ne
tym, by śmy tam in ter we nio wa li.

Nie ozna cza to jed nak, że ca ła
oko li ca zo sta nie przez stra żni ków

po rzu co na. – Re gu lar ne zgło sze -
nia do cho dzą do nas głów nie
z trzech ulic: Szy no wej, Pod kła do -
wej i Kla sy ków – mó wi Mo ni ka
Ni żniak. – W cią gu ostat nich
dwóch mie się cy stra żni cy prze pro -
wa dzi li tam po nad sto in ter wen cji.

Ta kie ak cje to część no wej stra te -
gii stra ży. – Ze wzglę du na po stę pu -
ją cą de gra da cję traw ni ków i brak re -
ak cji ze stro ny czę ści kie row ców
pod ją łem de cy zję o za ostrze niu dzia -
łań w tym ob sza rze. Nie tyl ko czę -
ściej bę dą kon tro lo wa ne miej sca,
w któ rych kie row cy no to rycz nie po -
zo sta wia ją sa mo cho dy na traw ni -
kach, ale rów nież po dej mo wa ne bę -
dą czyn no ści wo bec tych, któ rzy sa -
mo cho dy zo sta wi li na tzw. kle pi -
skach. Kie row cy bę dą su ro wo ka ra ni
– pod kre śla Zbi gniew Lesz czyń ski,
ko men dant stra ży miej skiej. Gdzie
ta zmia na? Do tej po ry stra żni cy
uzna wa li, że zie leń mo żna nisz czyć
tam, gdzie jest – a więc na traw ni -
kach. Te raz ko men dant uznał, że
unie mo żli wie nie wy ro śnię cia ro śli -
nom to też for ma ich nisz cze nia
– nie bę dzie już wy mó wek „prze cież
tu i tak nic nie ro śnie”, trze ba się li -
czyć z man da tem się ga ją cym 500
zło tych. Za sa da do ty czy sze ro ko po -
ję tych „te re nów pu blicz nych”.

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Regularne
zgłoszenia dochodzą
głównie z Szynowej,
Podkładowej i Klasyków
– mówi strażniczka. 

Parkowanie na PKP Płudy bezkarne
� Kiedyś trawnik, teraz dziki parking – znamy to? Niestety, bardzo dobrze. Ekstrawniki, zamienione przez parkujących
na dziko kierowców w klepiska, to widok powszedni. Jednym z nich jest teren pod wiaduktem na Płudach.

Z tak du ży mi od szko do wa nia -
mi ma my naj czę ściej do czy nie -
nia wte dy, gdy nad dział ką prze -
bie ga li nia wy so kie go na pię cia.
Jest to szcze gól nie du ża ucią żli -
wość, któ ra unie mo żli wia nor -
mal ne ko rzy sta nie ze swo jej wła -
sno ści, dla te go i re kom pen sa ta

fi nan so wa jest od po wied nio wy -
so ka. Na wet je śli w Two im przy -
pad ku nie bę dzie to mi lion, a kil -
ka set czy choć by kil ka dzie siąt ty -
się cy zło tych, nie war to re zy gno -
wać z cze goś, co zgod nie z pra -
wem za kład ener ge tycz ny po wi -
nien za pła cić.

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne tym te ma tem za pra sza my
na pro fe sjo nal ną kon sul ta cję
z ad wo ka tem lub rad cą praw -
nym. Wstęp na ana li za do ku men -
ta cji a ta kże osza co wa nie po ten -
cjal nej wy so ko ści rosz czeń, prze -
pro wa dza na jest za sym bo licz ną
opła tą 99 zł. Na stęp nie, ma jąc
już peł ną wie dzę na pod sta wie
uzy ska nych in for ma cji, Klient sa -
mo dziel nie i bez żad nych zo bo -
wią zań po dej mu je de cy zję co
do ewen tu al nych dal szych kro -
ków praw nych.

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

Kancelaria Lex Nawigator,
Warszawa,

ul. Górczewska 200 lok. 1,
www.lexnawigator.pl.

Nad Twoją działką biegnie linia wysokiego napięcia?

Masz szansę zostać milionerem!
To nie przesada. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, nad którą przebiega
linia energetyczna, możesz liczyć na odszkodowanie. Po ostatnich artykułach
w gazetach lokalnych „Echo” i „Informator” dotyczących służebności przesyłu,
do Kancelarii Lex Nawigator trafiły osoby, których roszczenia wynoszą nawet
ponad milion złotych. Działania na rzecz tych Klientów już się rozpoczęły.
Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników wskazują, że kwoty te, mimo że
mogą wydawać się astronomiczne, przy odpowiednio poprowadzonej sprawie
sądowej są jak najbardziej możliwe do uzyskania.



Bia ło łę ka re gu lar nie lą du je
na szczy cie dwóch cał ko wi cie ró -
żnych ran kin gów – ja ko dziel ni ca

oce nia na ja ko złe miej sce do ży -
cia, ale no tu ją ca przy tym ogrom -
ny wzrost licz by miesz kań ców.

Czy żby śmy miesz ka li tu tyl ko ze
wzglę du na sto sun ko wo ni skie ce -
ny miesz kań? Na te i in ne py ta nia
od po wia da son daż, prze pro wa -
dzo ny na re pre zen ta tyw nej gru -
pie 9000 war sza wia ków na zle ce -
nie Urzę du m.st. War sza wy, oraz
to wa rzy szą ce mu ba da nie spo -
łecz ne.

Bia ło łę cza nie zdo by li naj wy -
ższy w War sza wie wy nik w dzie -
dzi nie dzia łal no ści spo łecz nej.
Chęt nie dzia ła my, or ga ni zu je my
się i współ pra cu je my. Naj wy raź -
niej jest co ro bić, bo po zo sta łe
wy ni ki son da żu to kry ty ka sta nu
in fra struk tu ry i – co dość za ska -

ku ją ce – zie le ni. Więk szość za -
zwy czaj od po wia da na py ta nia
an kie te rów „nie wiem, nie ob -
cho dzi mnie to”, więc wy ni ki rzę -
du 25–35% na le ży uznać za wy so -
kie. 29% an kie to wa nych skry ty -
ko wa ło stan jezd ni i chod ni ków
– wy ższy wy nik ma ją tyl ko Pra ga
i Pra ga Po łu dnie. Nie co mniej
bia ło łę czan na rze ka na nie do sta -
tek ba za rów, skle pów spo żyw -
czych, pu bów i klu bów. Za ma ło
jest dróg dla ro we rów (33%)
i miejsc par kin go wych (30%),
za du żo kor ków (31%) i nie bez -
piecz nie pro wa dzą cych kie row -
ców (37%).

Do sta ło się ta kże by łe mu bur -
mi strzo wi Pio tro wi Ja wor skie mu,
któ ry pia sto wał sta no wi sko w mo -
men cie prze pro wa dza nia son da -
żu. Za do bre go go spo da rza uzna -
ło go 46% an kie to wa nych, ale
ozna cza to je den z naj gor szych
wy ni ków w War sza wie.

(dg)

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
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Białołęczanie o Białołęce
Szaleni kierowcy, kiepska zieleń
� Mieszkańcy dzielnicy są aktywni społecznie i bardziej od innych warszawiaków
narzekają na zieleń i drogi. To wnioski z sondażu, przeprowadzonego na zlecenie
warszawskiego ratusza.

Białołęczanie
zdobyli najwyższy
w Warszawie wynik
w dziedzinie działalności
społecznej. Chętnie
działamy, organizujemy
się i współpracujemy.

Wypadek na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej

źródło: w
arszaw

a-straz.pl, fot. st. str. M
ariusz L

ubieniecki

Przy zna je my się. Za miast pi sać
o bu do wie ulic, szkół i przed szko li,
zaj mu je my się kot ka mi i za jącz ka -
mi. Po dob nie jak stra żni cy miej scy
i pra cow ni cy jed nej z firm z sie dzi -
bą przy Ma ry wil skiej. In try ga roz -
po czę ła się ko ło 7:30, gdy kot ka
wę dru ją ca po za kła dach prze my -
sło wych na Że ra niu do star czy ła
pra cow ni kom nie zwy kłą prze sył kę.
Był nią mło dy za jąc.

– Pra cow ni cy ode bra li ma lu cha
kot ce, wło ży li do pu deł ka, otu li li

ręcz ni ka mi – mó wi st. insp. Ma -
ciej Zu ba z Pa tro lu Eko. – Zwie -
rząt ko by ło wy stra szo ne, ale nie
mia ło żad nych ob ra żeń. Praw do -
po dob nie w kot ce obu dził się in -
stynkt ma cie rzyń ski i po sta no wi ła
za opie ko wać się zna le zio nym za -
jącz kiem.

Za ją czek po je chał do Ośrod ka
Re ha bi li ta cji Dzi kich Zwie rząt,
w któ rym spę dzi resz tę dzie ciń -
stwa. Póź niej tra fi do la su.

(dg)

Bajka o kotce i zajączku
� Strażnicy miejscy interweniowali na Marywilskiej,
gdzie odebrali młodego zająca… od kota.



Tra sa Ol szyn ki Gro chow skiej
(zwa na da lej TOG), prze bie ga ją -
ca przez wschod nie ob sza ry na -
sze go mia sta, pla no wa na jest
od kil ku dzie się ciu lat. Kie dyś,
wraz z Tra są Mo stu Pół noc ne go
sta nie się czę ścią Ob wod ni cy
Miej skiej. Kie dy to na stą pi? Kon -
kret nych ter mi nów jej bu do wy nie
znaj dzie my obec nie w pla nach in -
we sty cyj nych. Naj pierw po wsta nie
wschod nia część Eks pre so wej
Ob wod ni cy War sza wy (S17 – po -
mię dzy Tra są To ruń ską S8 i Po łu -
dnio wą Ob wod ni cą S2) oraz
wschod ni od ci nek Ob wod ni cy
Śród miej skiej, łą czą cy dwa ron da:
Ża ba i Wia tracz na. Tzw. re zer wa
te re nu dla TOG jest jed nak wciąż
za cho wy wa na.

„Krę go słup ko mu ni ka cyj ny”
Zie lo nej Bia ło łę ki

Tra sa prze bie ga przez wschod -
nie ob sza ry na szej dziel ni cy. Roz -
po czy na się przy Tra sie To ruń -
skiej a koń czy na Ko biał ce. Pas
za re zer wo wa nej zie mi ma mi ni -
mum 50 me trów sze ro ko ści. Mo -
żna go zo ba czyć, spa ce ru jąc np.
po wschod niej stro nie osie dli
Der by.

Dla cze go TOG jest tak wa żna?
Po wsta ją ko lej ne osie dla. Wą skie
uli ce Ostródz ka i Głę boc ka nie są
z gu my i wkrót ce nie bę dą w sta -
nie przy jąć więk szej licz by sa mo -
cho dów. Dla te go bia ło łęc ki od ci -
nek TOG ma szcze gól ne zna cze -
nie dla nas i mo im zda niem je go
bu do wa po win na być trak to wa na
prio ry te to wo. Bez te go, do jazd
do Tra sy To ruń skiej sta nie się dłu -
go trwa łą i fru stru ją cą wy pra wą.
Nie ste ty tra sa za pew ne nie sta nie
się tęt nią cą ży ciem miej ską uli cą,
ze skle pa mi i obiek ta mi pu blicz -
ny mi. Więk szość te re nów
przy niej jest już szczel nie oto czo -
na wiel ki mi osie dla mi miesz ka -
nio wy mi, któ re zbu do wa no zgod -
nie z wy mo ga mi sta rych, wa dli -

wych pla nów miej sco wych – w ta -
ki spo sób, aby nie mia ły po łą czeń
z TOG. Są więc jak by od wró co ne
ple ca mi do niej.

Zwięk szyć do stęp ność dla
miesz kań ców

Naj wa żniej szym do ku men tem
pla ni stycz nym mia sta jest Stu -
dium Uwa run ko wań i Kie run ków
Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne -
go (da lej SU iKZP). Ka żdy no wo
two rzo ny plan miej sco wy mu si
być z nim obo wiąz ko wo zgod ny.
Tra sa Ol szyn ki ma w nim tzw. kla -
sę GP, po dob nie jak na przy kład
uli ce Sło miń skie go i Sta rzyń skie -
go. Ten stan dard wy ma ga nie zbyt
czę stych po łą czeń z po przecz ny mi
dro ga mi.

Tak oczy wi ście nie mo że być.
TOG nie mo że peł nić tyl ko ro li
tran zy to wej dro gi, któ ra prze dzie -
li na pół Zie lo ną Bia ło łę kę, sta jąc
się ba rie rą za miast roz wią zy wać
jej pro ble my ko mu ni ka cyj ne. Ab -
so lut nym prio ry te tem mu si być
za pew nie nie jej jak naj więk szej
do stęp no ści dla oko licz nych
miesz kań ców.

Przy go to wy wa ny no wy plan
miej sco wy obej mu je od ci nek
od Tra sy To ruń skiej do ul. Be ren -
so na. Zgod nie z ró żny mi ana li za -
mi, na tym frag men cie po win ny
po wstać na stę pu ją ce do dat ko we
po łą cze nia po przecz ne (z wia duk -
tem lub w tu ne lu):
• ul. Berensona (z możliwością

skrętu we wszystkich
kierunkach ruchu),

• ul. Derby i jej przedłużenie
do ul. Głębockiej (KD 21),

• ul. Skarbka z Gór (w okolicy
obecnej pętli autobusowej).

Czy ob ni żać kla sę dro gi?
Po ja wia ją się pro po zy cje ob ni -

że nia kla sy Tra sy Ol szyn ki z GP
do G. Jest to pro ste roz wią za nie,
któ re mo że au to ma tycz nie umo -
żli wić wy bu do wa nie częst szych

włą czeń do TOG. Tak, ale… trze -
ba być bar dzo ostro żnym przy po -
dej mo wa niu ta kiej de cy zji. Dla -
cze go?

Kon se kwen cją ob ni że nia kla sy
do G by ła by za pew ne za mia na
skrzy żo wań z bez ko li zyj nych
na zwy kłe jed no po zio mo we
i znacz ne zmniej sze nie płyn no ści
ru chu. W efek cie za miast szyb ko
do je chać do Tra sy To ruń skiej, sta -
nie my w kor kach na tych skrzy żo -
wa niach. Trze ba też po wie dzieć
o in nym pro ble mie. Plan miej sco -

wy mu si być obo wiąz ko wo zgod ny
z SU iKZP. Ka żdy wnio sek o ob ni -
że nie kla sy do G z du żym praw -
do po do bień stwem zo sta nie więc
au to ma tycz nie od rzu co ny z po -
wo dów pro ce du ral nych, ja ko nie -
zgod ny z tym wy mo giem.

Jest też in ne roz wią za nie. Mo -
żna roz dzie lić szyb kie środ ko we
jezd nie tran zy to we od bocz nych,
prze zna czo nych do ru chu lo kal -
ne go, do któ rych już bez pro ble -
mu bę dzie mo żna zro bić na wet
czę ste włą cze nia. To wszyst ko
przy za cho wa niu kla sy GP. Ta kie
roz wią za nie za sto so wa no na przy -
kład na po bli skiej Tra sie To ruń -
skiej. Dzię ki cze mu ma my wjaz dy
na Głę boc ką, Ostródz ką czy
do cen trów han dlo wych. Mo żli -
wość po dob nej re ali za cji dla
TOG po twier dzo no już kil ka lat
te mu. Po środ ku mie li by śmy li nię

tram wa jo wą i de dy ko wa ne pa sy
BUS dla ko mu ni ka cji pu blicz nej.
Po ich le wej i pra wej stro nie zna -
la zły by się po dwa pa sy dla szyb -
sze go prze jaz du tran zy to we go.
Po bo kach zaś jezd nie dla spo koj -
ne go ru chu lo kal ne go. Ca łość
zmie ści ła by się na za re zer wo wa -
nym pa sie grun tu o sze ro ko ści
oko ło 50 me trów. Ta kie roz wią za -
nie po zwo li ło by po łą czyć na sze
oby dwa ce le, na pierw szy rzut oka
sprzecz ne: za pew nie nie szyb kie go
do jaz du do Tra sy To ruń skiej
przy za cho wa niu jak naj więk szej
do stęp no ści uli cy dla miesz kań -
ców.

Tram waj, me tro i par kin gi
Dwa la ta te mu uda ło nam się

wpi sać do SU iKZP li nię tram wa -
jo wą wzdłuż TOG. Ma to być
przed łu że nie to rów z Bród na aż
do po łą cze nia z li nią w Tra sie
Mo stu Pół noc ne go, zmie rza ją cą
w stro nę da le kie go Tar cho mi na.
Na ob sza rze wę zła dro go we go
TOG, Tra sy To ruń skiej i ul. Głę -
boc kiej (w po bli żu skle pu Lidl)
na le ży też po zo sta wić re zer wę te -
re nu pod przy szłą sta cję II li nii
me tra „Gro dzisk”, o po wsta nie
któ rej wal czy my od kil ku lat. To
miej sce sta nie się w przy szło ści
wiel kim wę złem prze siad ko wym.
Tu taj po win ny więc też po wstać
du że par kin gi „Par kuj i Jedź”
oraz pę tla au to bu so wa.

Wnio ski ko mi sji
W kwiet niu rad ni dziel ni cy

pod ję li uchwa łę w spra wie wnio -
sków do pla nu miej sco we go
TOG. Po ru szy li śmy w niej wy żej
wy mie nio ne te ma ty. Po parł je za -
rząd. Uzna li śmy, że war to spró -
bo wać za cho wać kla sę GP i rów -
no cze śnie wy bu do wać wię cej po -
łą czeń z lo kal ny mi uli ca mi. Pro -
jek tan ci sta ną przed na praw dę
trud nym za da niem. Za kil ka mie -
się cy po win ni śmy otrzy mać
pierw szą wer sję pro jek tu no we go
pla nu miej sco we go. Wte dy bę dzie
mo żna przy stą pić do dys ku sji
i wy brać naj lep sze roz wią za nie.

Je że li za pad nie de cy zja o ob ni -
że niu kla sy Tra sy Ol szyn ki do G,
to naj pierw trze ba bę dzie zmie nić
za pi sy SU iKZP, co po trwa za pew -
ne dwa la ta. Na stęp nym kro kiem
bę dzie zmia na uchwa lo ne go już
mam na dzie ję wte dy pla nu miej -
sco we go.

Wal de mar Ro szak
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Jaka ma być nasza Trasa Olszynki?
� Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego okolic białołęckiego odcinka
Trasy Olszynki Grochowskiej. W kwietniu mieliśmy okazję składać początkowe wnioski. Nowy plan dokładnie określi,
jak będzie wyglądać najważniejsza droga Zielonej Białołęki.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej
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…miej sca par kin go we. – Nie -
ste ty no wo po wsta ła uli ca Kar to -

gra ficz na jest no to rycz nie za sta -
wia na przez miesz kań ców sa mo -
cho da mi, do te go stop nia, że ruch
na niej w oko li cy osie dla Le wan -
dów I od by wa się wy łącz nie
w spo sób wa ha dło wy! Sy tu acja ta
jest bar dzo ucią żli wa i stwa rza za -

gro że nie w ru chu! – pi sze nasz
Czy tel nik.

Nie ma my po ję cia, ja ki jest
sens sta wia nia sa mo cho dów
przy dro dze, sko ro teo re tycz nie
de we lo per po wi nien za gwa ran to -
wać miej sca par kin go we miesz -
kań com. Je śli ich nie wy ku pi li
– ich spra wa, ale nie po win ni
uprzy krzać ży cia in nym. Za py ta li -
śmy w stra ży miej skiej, czy by ły
już tam in ter wen cje zwią za ne
z par ko wa niem.

– Od po cząt ku ro ku na Kar to -
gra ficz nej mie li śmy sie dem dzie -
siąt in ter wen cji zwią za nych z nie -
pra wi dło wym par ko wa niem – mó -
wi Mo ni ka Ni żniak, rzecz nik stra -
ży miej skiej. – Po cząw szy od par -
ko wa nia w miej scach nie do zwo lo -
nych, przez zo sta wia nie sa mo cho -

du na przej ściu dla pie szych,
unie mo żli wia nie do stę pu do pra -
wi dło wo za par ko wa nych po jaz -
dów aż po blo ko wa nie pa sa ru -
chu: sło wem pe łen ka ta log wy kro -
czeń zwią za nych z par ko wa niem.
W dzie więć dzie się ciu przy pad -
kach roz po czę li śmy pro ce du rę
man da to wą.

Rzecz nicz ka pod kre śla, że jed -
na in ter wen cja nie mu si się ogra -
ni czać do jed ne go po jaz du. Po -
nad to je śli ktoś bę dzie na rze kał,
że to „tyl ko” dzie więć dzie siąt
man da tów – pro ce du ry są wsz czy -
na ne, je śli przy po jeź dzie nie ma
kie row cy; czę sto bo wiem jest tak,
że spra wa jest roz wią zy wa na
na miej scu – przez po ucze nie al -
bo grzyw nę.

(wt)

Tak się parkuje na Kartograficznej
� Nowe ulice na Białołęce to nie tylko możliwość dojazdu do osiedla. Dla niektórych
to przede wszystkim…

Od początku
roku na Kartograficznej
mieliśmy siedemdziesiąt
interwencji związanych
z nieprawidłowym
parkowaniem – mówi
Monika Niżniak, rzecznik
straży miejskiej.

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
10,12-17,19-24 czerwca 

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.



Fitpiknik i kino w parku
Picassa

18 czerw ca w Par ku Pi cas sa
(godz. 10.00–18.00) od bę dzie się
Pik nik Fit, któ ry bę dzie pro mo wał
zdro wy i ak tyw ny tryb ży cia, a je go
istot nym aspek tem bę dzie za rów no
kul tu ra, jak i sport. Ma lo wa nie bu -
ziek, chu s to no sze nie, jo ga w par -
ku, po miar tkan ki tłusz czo wej oraz
warsz ta ty ku li nar ne to tyl ko nie -
któ re atrak cje, któ rych mo że my się
spo dzie wać. Udział we wszyst kich
ak tyw no ściach bę dzie bez płat ny.
Ki no ma nia cy rów nież znaj dą coś

dla sie bie. W prze pięk nych oko -
licz no ściach przy ro dy par ku
o godz. 21.30 bę dzie mo żna obej -
rzeć dwa do sko na łe fil my: „Nie ty -
kal ni” i „Chło pa ki nie pła czą”.

Po amerykańsku w parku
Magiczna

18 czerw ca atrak cji nie za brak -
nie ta kże w par ku Ma gicz na.
W godz. 12.00–22.00 od bę dzie się
tam Pik nik Ame ry kań ski, pod czas
któ re go Bia ło łęc ki Ośro dek Kul -
tu ry po sta ra się przy bli żyć nam
ame ry kań ską kul tu rę, na wią zu jąc

do fil mo wych przed sta wień pik ni -
ków ro dzin nych or ga ni zo wa nych
w Ame ry ce Pół noc nej. Po ja wią
się Har ley'owcy, za wod ni cy fut bo -
lu ame ry kań skie go, cher le ader ki,
Mysz ka Mi ki oraz Elvis Pre sley.
Na sce nie wy stą pią mło de ta len ty
a im pre zę za koń czy kon cert, po -
łą czo ny z warsz ta ta mi i po tań -
ców ką, w ryt mie Lin dy Hop.

Gra miej ska
18 czerw ca na pla cu za baw Bo -

cia ni Za ką tek (ul. Ru sko wy
Bród), w godz. 12–14, wszy scy
chęt ni – bez za pi sów i z mo żli wo -
ścią do łą cze nia w do wol nym mo -
men cie – we zmą udział w grze
miej skiej „Co wiesz o Bia ło łę -
ce?”. Pod czas za ba wy bę dą od naj -
dy wać po sta ci z war szaw skich le -
gend i hi sto rii oraz roz wią zy wać
lo kal ne ła mi głów ki.

Quizy i rodzinne zawody
w parku Henrykowskim

19 czerw ca o godz. 12 pod ha -
słem „Bia ło łę ka po ży tecz na” roz -

pocz nie się pik nik w Par ku Hen -
ry kow skim. W pro gra mie: olim -
pia da na we so ło, pod cho dy ro -
dzin ne, gry, qu izy i za ba wy spor -
to we. O godz. 17 wy stą pi ze spół
Urba no wicz Fa mi ly Band, za koń -
cze nie im pre zy pla no wa ne jest
na godz. 18.

Kon cert i ki no pod chmur ką
19 czerw ca o godz. 18.00

w par ku Pi cas sa za gra dla nas
Ar tur Gotz. Je go kon cert bę dzie
no sił ty tuł „Mę żczy zna Pra wie
Ide al ny”. Pio sen ki w żar to bli wy
spo sób od po wia da ją mię dzy in -

ny mi py ta nia: z czym mu si zma -
gać się mę żczy zna nie na sy co ny
i jak ra dzi so bie z po żą da niem
do żo ny bliź nie go; cze go jest
w sta nie do pu ścić się nad gor li wy
teść; ja ki mi za le ta mi ob da rzo ny
jest mę żczy zna na wró co ny;
i w koń cu co po sta na wia mę -
żczy zna, któ ry chce być ide al ny?
W utwo rach z du żym przy mru -
że niem oka zo sta ła po trak to wa -
na ta kże war stwa mu zycz na,
w któ rej do sko na le współ gra ją
ze so bą no we brzmie nia, ele -
men ty po pu, pio sen ki ka ba re to -
wej i swin gu. W ra mach ki na
ple ne ro we go (godz. 21.30) obej -
rzy my: Last Ve gas oraz Pod róż
na sto stóp.

Mię dzy 12.00–18.00 Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry przy go to wał Ba -
ra ko wóz – ani ma cje dla dzie ci.

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Świętujemy Dni Białołęki
� Tegoroczne święto naszej dzielnicy – Dni Białołęki będziemy celebrować aż w czterech różnych miejscach.
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Ga ba Kul ka śpie wa, pi sze pio sen ki
i gra na for te pia nie. Mo żna po wie -
dzieć, że jej mu zy ka to pro gre syw ny
pop: pstro ka ta mie szan ka ga tun ków,
od for te pia no we go roc ka, przez jazz,
po we il low ski ka ba ret. Wy da ła czte ry
au tor skie pły ty: „Out”, po kry ty zło -
tem „Hat, Rab bit”, kon cer to we
„Wer sje” oraz „The Esca pist”. Na -
gro dzo na mię dzy in ny mi Fry de ry -
kiem (wo ka list ka ro ku 2009), Ma te -

uszem Pro gra mu Trze cie go Pol skie -
go Ra dia, głów ną na gro dą Trans vo -
ca le we Frank fur cie, no mi no wa na
do Pasz por tu Po li ty ki.

Kon cert od bę dzie się w no wej
prze strze ni kul tu ral nej Bia ło łęc -
kie go Ośrod ka Kul tu ry – przy uli -
cy Głę boc kiej 66.

25 czerw ca go dzi na 19.00
– wstęp wol ny.

(bok)

Gaba Kulka rozpocznie lato 
� Koncertem Gaby Kulki Białołęcki Ośrodek Kultury
rozpoczyna cykl „Lato tuż oBOK”. Będą to wydarzenia
plenerowe otwierające przestrzeń do letnich
wypoczynków: barakowóz w Parku Picassa, koncerty,
gry i zabawy dla dzieci oraz animacje z „Lato BOKiem”
w okolicach Parku Picassa, na terenach osiedli
mieszkaniowych oraz Parku Magiczna i Głębockiej 66.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9
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Bę dzie to mo żli we, je śli ta ki
po mysł po prą miesz kań cy. Wy -
star czy za gło so wać na zgło szo ny
prze ze mnie pro jekt do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go: Park Edu ka cyj -
ny im. Za wi sza ków. Mo der ni za cja
pla cu za baw obok Szko ły Pod sta -
wo wej nr 344 im. Po wsta nia War -
szaw skie go.

Za wi sza cy by li naj młod szą gru -
pą har cer ską Sza rych Sze re gów.
Na le że li do niej chłop cy, któ rzy
nie ukoń czy li 14 lat – nie bra li
udzia łu w wal ce, na to miast przy -
go to wy wa li się do peł nie nia słu -
żby po moc ni czej. W cza sie po -
wsta nia to wła śnie oni by li pod -
sta wą har cer skiej pocz ty po lo wej,

no si li też mel dun ki. Na Tar cho mi -
nie, we współ pra cy z Mu zeum Po -
wsta nia War szaw skie go, przy pod -
sta wów ce no szą cej imię Po wsta -
nia mo że po wstać plac za baw,
któ ry te ma tycz nie bę dzie po świę -
co ny wła śnie Za wi sza kom – naj -
młod szych żoł nie rzom Po wsta nia
War szaw skie go.

Ist nie ją cy pla cyk jest sła bo wy -
po sa żo ny i nie za spo ka ja po trzeb
dzie ci, zwłasz cza tych w wie ku
szkol nym. Po zmia nach zmie nił by
się w te ma tycz ny park edu ka cyj -
ny. Przy szko le sta nę ła by wie ża ze
zje żdżal nią i ścia ną wspi nacz ko -

wą, na wią zu ją cą do „bo cia nich
gniazd” – punk tów ob ser wa cyj -
nych, z ja kich ko rzy sta li mło dzi
har ce rze, a ta kże wia ta re kre acyj -
na sty li zo wa na na tram wa jo wy
wa gon z okre su oku pa cji oraz
imi tu ją cy ka nał tu nel. Plac zo sta -
nie od gro dzo ny od uli cy Świa to -
wi da mu rem dłu go ści sześć dzie -
się ciu me trów. Po wsta nie na nim
mu ral na wią zu ją cy do Po wsta nia
War szaw skie go.

Miej sce ma być prze strze nią
dla ple ne ro wych lek cji, gier miej -
skich, warsz ta tów i in nych ak tyw -
nych form pro wa dzo nych przez
har ce rzy, or ga ni za cje po za rzą do -
we oraz na uczy cie li. Prze wi dy wa -
ny koszt mo der ni za cji to 390 ty -
się cy zło tych. Na pro jekt bę dzie
mo żna za gło so wać już od 14
czerw ca. Gło so wa nie trwa tyl ko
do 24 czerw ca. Od ka żde go z nas
za le ży, na co zo sta ną wy da ne pie -
nią dze z bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go. Swój głos mo gą od dać ta kże
dzie ci.

Piotr Oracz
po my sło daw ca pro jek tu

Być jak Zawiszacy

Plac zabaw o tematyce…
Powstania Warszawskiego
� Czy na placu zabaw można uczyć historii, współpracy, odpowiedzialności
za innych i dodatkowo poczuć klimat starej Warszawy?

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka



·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
kasjerów tel. (22) 339 11 80

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
pracowników działu: nabiał/mrożonki

tel. (22) 339 11 15, wędliny/sery
tel. (22) 339 11 20, piekarnia/ciastkarnia

tel. (22) 339 11 23. Wymagana
książeczka sanitarna

Carrefour w CH Arkadia zatrudni
pracowników działu: produkty suche

tel. (22) 339 11 08, tekstylia
tel. (22) 339 11 06

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

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

Glazurnik Hydraulik Malowanie REMONTY
506-091-379

·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

BUDOWLANE

------  RReemmoonnttyy  MMiieesszzkkaańń  ------  550066--009911--337799

·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·EDBUD. Układanie kostki brukowej, ogrodzenia,
sprzedaż kostki brukowej. Solidnie, wystawiamy
faktury 604 – 522-602

Elektryk 506-506-006

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

OGŁOSZENIA DROBNE DDllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii  ppoosszzuukkuujjęę  ppoommooccyy  ddoommoowweejj..
PPoosszzuukkuujjęę  ppaannii  zzaammiieesszzkkaałłeejj  ww ookkoolliiccaacchh

NNiieeppoorręęttuu  ww wwiieekkuu  ddoo  6655  llaatt  nnaa  44--55  ggooddzz..  ddzziieennnniiee
tteell..  660088--009966--775544

·Firma w Jabłonnie zatrudni stolarza. Wymagane
doświadczenie w pracy przy drzwiach
516-017-940
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Poszukujemy pracowników do ochrony,
sprzątania posiadających grupę
o niepełnosprawności.mail: biuro@uniwersum.pl
·Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską lub odnajmę
2 stanowiska. PILNE tel. 506-737-743

SZUKAM PRACY
·M-39 jako pracownik magazynowo-techniczny.
Lub inne propozycje. tel 501867863

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

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę
w naszej gazecie?

1. Ogłoszenie drobne
najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza

na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

3. Do Państwa dyspozycji
są nasi handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl, 

tel. 508-125-419
Można też kontaktować się z Biurem

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010 reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi wydarzeniami

z życia miasta?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego samorządu,

miejskich instytucji i komunikacji publicznej, a przy okazji
jesteś bystrym obserwatorem lokalnych podwórek, masz
nosa do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać

z ludźmi?

Zostań dziennikarzem lokalnym portalu TuStolica.pl
i bezpłatnych gazet „Echo”!

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.

Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem koniecznym.

Sprzedam dom letniskowy 
w Mężeninie nad Bugiem

Dom z bali, 70 m2, ogrzewany kominkiem.
Ogrodzona działka 900 m2, zagospodarowana
(drzewa, krzewy) z wiatą na dwa samochody. 

Na parterze: salon z kuchnią i łazienką
o powierzchni 35m2. 

Na użytkowym poddaszu: dwie sypialnie i duży
przedpokój. Wejście na poddasze schodami

na zewnątrz
Dom wyposażony i umeblowany

do zamieszkania od zaraz.
Cena 140 tys. zł. Informacje: 502 263 070.



Przed po łu dniem je den z naj -
no wo cze śniej szych wo zów stra -
żac kich fir my Ro sen bau er wy ru -
szy w pod róż po Bia ło łę ce, za trzy -
mu jąc się na wy bra nych przy stan -
kach: 10.30 – Park Pi cas sa, 11.00
– Plac za baw przy ul. Od kry -
tej, 11.30 – Park Hen ry kow -
ski, 12.00 – Plac Bo cia ni Za ką tek.

Przy stan kiem koń co wym bę -
dzie park Ma gicz na, gdzie stra ża -
cy za pre zen tu ją dzie ciom swo je
ta len ty mu zycz ne (13.00 wy stęp
Or kie stry Dę tej OSP Ostrów Ma -
zo wiec ka), zdra dzą taj ni ki ak cji
ra tun ko wych i zor ga ni zu ją wy bit -
nie stra żac kie kon ku ren cje spor -

to we, do któ rych za pro szą ca łe
ro dzi ny. W pro gra mie pik ni ku ta -
kże grill i wie le in nych nie spo -
dzia nek. Im pre za po trwa
do godz. 18. Wstęp wol ny.

– Jak u Al fre da Hitch coc ka roz -
pocz nie się od po wa żnych wy pad -
ków i ak cji ra tun ko wych, a na stęp -
nie na pię cie bę dzie ro snąć – za -
chę ca rad na Jo an na Ra bicz ko.
– Oprócz wi do wi sko wych po ka -
zów tech nicz no -ra tow ni czych i ga -
śni czych prze wi dzia no sze reg in -
nych atrak cji z udzia łem kil ku
oko licz nych jed no stek stra żac kich,
któ re bę dą go ścić na tym pik ni ku.

(red)

Nie dzie la ze stra ża ka mi
� 12 czerw ca park przy ul. Ma gicz nej wy peł ni się czer -
wo ny mi wo za mi i stra ża ka mi, któ rzy przy go to wa li dla
dzie ci pe łen za baw i nie spo dzia nek pik nik.

Strażacy zaproszą do zabawy całe rodziny

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Miesz kań cy Tar cho mi na prze je -
żdża ją cy uli cą Świa to wi da mo gą
z bli ska przyj rzeć się bu do wie Ga -
le rii Pół noc nej, któ ra osią gnę ła
już im po nu ją ce roz mia ry. Jak in -
for mu je in we stor, na bu do wie wy -
ko rzy sty wa ne są głów nie ma te ria -
ły pro du ko wa ne w Pol sce, tak by
mi ni ma li zo wać po trze bę ich trans -
por to wa nia. Na bu do wie na sta łe
pra cu je dzie więć żu ra wi i po -
nad 500 osób, a po stę py w bu do -

wie mo żna oglą dać ta kże na stro -
nie ga le ria pol noc na.pl, emi tu ją cej
na ży wo ob raz z ka me ry.

Zbli ża ją ce się otwar cie bu dzi
co raz więk sze emo cje: we dług
son da żu prze pro wa dzo ne go
na Bia ło łę ce i w oko li cach przez
GFK Po lo nia i JLL Ga le ria Pół -
noc na jest naj bar dziej ocze ki wa -
nym obiek tem han dlo wym w mie -
ście. We dług sza cun ków w jej za -
się gu znaj dzie się ok. 750 tys.

osób z War sza wy i oko licz nych
gmin.

Za nim od wie dzi my Ga le rię Pół -
noc ną, zaj rzyj my na war szaw skie
bul wa ry. Na wy so ko ści Mul ti me dial -
ne go Par ku Fon tann stoi szes na ście
wiel kich glo bu sów – to wy sta wa Co -
ol Glo bes, spon so ro wa na przez
GTC, in we sto ra cen trum han dlo we -
go. Glo bu sy ma ją pro mo wać eko lo -
gicz ne za cho wa nia za po bie ga ją ce
ocie ple niu kli ma tu pla ne ty. W ideę
wy sta wy wpi su je się eko bu dow nic -
two sto so wa ne w Ga le rii Pół noc nej,
a zie lo ny dach z pew no ścią wzbu dzi
wiel kie za in te re so wa nie klien tów.
La tem je go za da niem bę dzie chło -
dze nie bu dyn ku, zi mą – grza nie. Bę -
dzie on w ca ło ści ogól no do stęp ny.

Wśród ogło szo nych już na jem -
ców Ga le rii Pół noc nej są mar ki
Em pik, Smyk, H&M, Wól czan ka,
Vi stu la, W. KRUK, Re se rved, Ho -
use, Cropp, Sin say, MO HI -
TO, CCC, Mar tes Sport, Fo re -
ver 21, KFC, Burger King, hi per -
mar ket Car re fo ur czy Ci ne ma Ci ty.
Bę dzie też kli ni ka me dycz na i klub
fit ness. Otwar cie za nie ca ły rok.

(dg)

Co nowego w Galerii Północnej?
� Z ogromnego placu budowy na Tarchominie wyłoniła się już bryła centrum
handlowego. Według sondażu to najbardziej oczekiwany obiekt nie tylko na Białołęce.

– To bę dzie naj więk sze mu zycz -
ne wy da rze nie w War sza wie te go
la ta. Nie zwy kłe wi do wi sko i praw -
dzi wa grat ka dla fa nów ta necz -
nych brzmień – za po wia da Mo ni -
ka Mil, re pre zen tu ją ca ju bi la ta
czy li Cen trum Han dlo we Ma ry -
wil ska 44.

Za ba wa roz pocz nie się
o godz. 13. Na te re nie cen trum
wy stą pią gwiaz dy di sco po lo:
Pięk ni i Mło dzi, Mig, Po wer Play,
a ta kże mniej zna ne: Fa na tic, Ja -
go da, Me gu star, Fre aky Boys.

Or ga ni za to rzy za pla no wa li
rów nież Prze gląd Mło dych Ta len -
tów sce ny Di sco Po lo (pod pa tro -
na tem Po lo TV) oraz po ka zy tań -
ca w wy ko na niu ze spo łu Za ha ra.
Tra dy cyj nie nie za brak nie atrak cji
i nie spo dzia nek dla ca łych ro dzin:
kon kur sów z na gro da mi, zje żdżal -
ni i ko le jek na to rach dla naj -
młod szych.

Spo tka nie po pro wa dzą zna ni
pre zen te rzy sta cji Po lo TV - Edy ta
Fol war ska i Ma ciej Smo liń ski.

(red)

Gwiazdy disco-polo
na urodzinach Marywilskiej
� 18 czerwca Centrum Handlowe Marywilska 44
świętuje swoje szóste urodziny. Z tej okazji zaprasza
mieszkańców do zabawy w rytmie disco-polo.
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