
W najbliższych latach brzegi
Kanału Żerańskiego przejdą naj-
większe zmiany w historii. Za-
niedbywany przez dekady, zdzi-
czały teren stanie się placem bu-
dowy gazociągu, mającego do-
starczać ekologiczne paliwo

do elektrociepłowni na Żeraniu.
Zanim budowa ruszy, czeka nas
ogromna wycinka drzew.

– Firma Gaz-System wytnie ich
nawet 1800, ale nie wszystkich bę-
dzie nam szkoda – mówi wiceprezy-
dent Warszawy Michał Olszewski.

– Większość drzew rosnących
nad Kanałem to klony jesionolistne,
które są gatunkiem inwazyjnym,
wypierającym np. dęby czy buki.
Gdybyśmy chcieli zagospodarować
brzegi niezależnie od budowy gazo-
ciągu, klony i tak zostałyby wycięte.

Dęby za klony
Zamiast 1800 Gaz-System

i PGNiG Termika proponują na-
sadzenie aż 20 tys. drzew. Wiado-
mo już, że po zakończeniu prac
roślinność nad Kanałem nie bę-
dzie tak gęsta, jak obecnie (nie
można zasadzić drzew bezpośred-
nio nad gazociągiem), a nowe
drzewa trafią głównie w inne
miejsca Białołęki. Być może dziel-
nica będzie musiała podzielić się
nimi z Nadleśnictwem Jabłonna.

We wrześniu mają rozpocząć
się konsultacje społeczne, pod-
czas których mieszkańcy Białołęki
opowiedzą o swoich pomysłach
na zagospodarowanie brzegów
Kanału. Ich realizacji możemy
spodziewać się w roku 2020.

„Dziękujemy,
Panie Wiceprezydencie”

Po pierwszych spotkaniach
między inwestorem a mieszkań-
cami Białołęki, które przebiegały

w fatalnej atmosferze, mediować
postanowił wiceprezydent Michał
Olszewski. Formuła ta sprawdza
się, co widzą także białołęccy rad-
ni. Na ostatnim spotkaniu, które

zbiegło się z meczem Polska
– Ukraina na Euro 2016, radna
Mariola Olszewska wręczyła zna-
nemu z zamiłowania do szalików
wiceprezydenta… szalik kibica
reprezentacji Polski.
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Wkrótce budowa gazociągu nad Kanałem

Wytną 1800 drzew, zasadzą 20 tysięcy
� Budowa gazociągu do elektrociepłowni Żerań zniszczy teren rekreacyjny nad Kanałem Żerańskim, ale
w dalszej perspektywie Białołęka może na tym zyskać.

We wrześniu
mają rozpocząć się
konsultacje społeczne,
podczas których
mieszkańcy Białołęki
opowiedzą o swoich
pomysłach
na zagospodarowanie
brzegów Kanału. Ich
realizacji możemy
spodziewać się w roku 2020.

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem te l .  502-280-720



Urzęd ni cy Za rzą du Trans por tu
Miej skie go nie chęt nie mó wi li
o tym fak cie na po cząt ku in we sty -
cji, ale z bie giem cza su, gdy tram -
waj na Tar cho min był bu do wa ny,
co raz czę ściej prze ka zy wa ne by ły
ta kie in for ma cje. Po od da niu
do użyt ku tra sy Mło ci ny – Tar cho -
min Ko ściel ny zli kwi do wa no li nię
E -4, a w ko lej nych mie sią cach
roz rze dzo no kur so wa nie li nii 101
i przy oka zji do jej ob słu gi skie ro -

wa no krót kie au to bu sy. Li nia E -8
kur so wa ła w mia rę bez zmian.
Roz po czę te przed łu że nie to rów
tram wa jo wych do No wo dwo rów
spo wo do wa ło, że kwe stią cza su
jest li kwi da cja E -8 oraz praw do -
po dob nie 101, ja ko że obec ne tra -
sy tych au to bu sów po kry ją się
z tra są tram wa ju.

Jest jed nak szan sa na ura to wa -
nie li nii 101 przed li kwi da cją.
Pierw szy ar gu ment, to przy sta nek

Pro zy na żą da nie, któ re go nie ma
tram waj. Z przy stan ku te go ko -
rzy sta ją pa sa że ro wie, choć jest ich
nie wiel ka licz ba. Dru gi ar gu ment
to mo żli wość zmia ny tra sy li -
nii 101.

Już pod czas bu do wy, gdy za -
mknię te bę dą skrzy żo wa nia
ul. Świa to wi da z uli ca mi Ste fa ni -
ka i Or do nów ny, li nie au to bu so -
we z pę tli No wo dwo ry do me tra
(E -8 i 101) bę dą jeź dzić uli ca mi
Świa to wi da, Dzierz goń ską, Od -
kry tą, Me hof fe ra i da lej Świa to -
wi da do me tra. Tak za pew ne bę dą
jeź dzić i in ne li nie: 126, 186, 509
i 518. Li nia 211 praw do po dob nie
bę dzie jeź dzić ul. Stru my ko wą
przy bu dyn kach z ad re sem Stru -
my ko wa 40.

Po za koń cze niu prze bu do wy
skrzy żo wań au to bu sy wró cą
na swo je pod sta wo we tra sy,
w tym 101, dla któ rej do ZTM
wnio sko wa łem już o zmia nę tra sy
z tra sy wzdłuż ul. Świa to wi da
na tra sę: No wo dwo ry – Świa to wi -
da – Dzierz goń ska – Od kry ta
– Ste fa ni ka – Stru my ko wa – My -
śli bor ska – Ćmie low ska – Mi le nij -

na – Świa to wi da – Mo dliń ska
– Tra sa Mo stu Pół noc nej – me tro
Mło ci ny. W mo jej oce nie ta ka
tra sa wzmoc ni ła by obec ną ob słu -
gę au to bu so wą na ul. Od kry tej,
wpro wa dzi ła au to bus na uli ce
Stru my ko wą – My śli bor ską,

przy któ rej w cią gu ostat nich sze -
ściu lat po bu do wa ne zo sta ły no we
bu dyn ki i miesz kań cy ma ją da le -
ko do ko mu ni ka cji miej skiej. Po -
nad to no we 101 za pew ni ło by bez -

po śred nie po łą cze nie z me trem
dla re jo nu ulic Ćmie low skiej
i Mi le nij nej oraz do wóz uczniów
z oko lic ul. Stru my ko wej do szko -
ły przy ul. Ce ra micz nej (za bu do -
wa po łu dnio wej czę ści ul. Stru my -
ko wej ma re jon szkol ny na Ce ra -
micz nej). Ta ka tra sa, nie du blu ją -
ca tra sy tram wa ju, po zwo li ła by
za cho wać li nię 101 od li kwi da cji.

Dla li nii eks pre so wej, któ ra ma
z za ło że nia łą czyć osie dla miesz -
ka nio we jak naj krót szą tra są
do me tra, ta ka zmia na by ła by
bar dzo trud na do prze pro wa dze -
nia i tym sa mym jej dni są po li -
czo ne.

Za chę cam do wy ra ża nia wła -
snych opi nii do ty czą cych funk cjo -
no wa nia ko mu ni ka cji au to bu so -
wej po przed łu że niu tram wa ju
do No wo dwo rów.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

101 na Myśliborskiej. Jedyna szansa na uratowanie linii?
� Z chwilą podjęcia decyzji o budowie tramwaju na Tarchomin i do Winnicy los linii autobusowych dowożących mieszkańców do metra został
przesądzony. Linie te ulegną likwidacji.

Woj ciech Tu masz, radny Białołęki

Jest jednak
szansa na uratowanie
linii 101 przed likwidacją.
Pierwszy argument, to
przystanek Prozy
na żądanie, którego nie
ma tramwaj. Z przystanku
tego korzystają
pasażerowie, choć jest
ich niewielka liczba. Drugi
argument to możliwość
zmiany trasy linii 101

Ja ko naj młod sza dziel ni ca War -
sza wy Bia ło łę ka nie ustan nie zma -
ga się z bra kiem miejsc w żłob -
kach i przed szko lach pu blicz nych
oraz z prze peł nie niem szkół pod -
sta wo wych. Pro blem jest tak du -

ży, że wie lu ro dzi ców de cy du je się
wy słać dzie ci do pla có wek pry -
wat nych, ofe ru ją cych co naj mniej
ta ki sam po ziom opie ki i kształ ce -
nia. Jed ną z nich jest dzia ła ją cy
od 2014 ro ku przy ul. An tal la

na Tar cho mi nie żło bek Lu la,
otwar ty z po mo cą do ta cji unij nej.
W tym ro ku Lu la prze kształ ci się
w przed szko le z gru pą żłob ko wą.

– Po sta no wi li śmy otwo rzyć
przed szko le, wy cho dząc na prze ciw

ocze ki wa niom ro dzi ców. Ła twiej -
sza ada pta cja oraz bez stre so we
„przej ście” ze żłob ka do przed -
szko la to uła twie nie nie tyl ko dla
ro dzi ców, ale przede wszyst kim dla
dziec ka – mó wi Pa try cja Kur czyń -
ska, dy rek tor pla ców ki. Two rzy my
miej sce w peł ni zgod ne z na szym
mot tem: „Kre atyw ny roz wój po -
przez we so łą za ba wę”. Na szym
prio ry te tem jest ta kże pro fe sjo nal -
na na uka ję zy ka an giel skie go, dla -
te go na wią za li śmy współ pra cę ze
szko łą ję zy ko wą spe cja li zu ją cą się
w na ucza niu przed szko la ków.

W no wo po wsta ją cym przed -
szko lu bę dą pro wa dzo ne spe cjal -
ne za ję cia z ele men ta mi in te gra cji
sen so rycz nej i lo go ryt mi ki.

– To za ba wy sty mu lu ją ce ró żne
zmy sły: wzrok, słuch, smak, do tyk,
zmysł rów no wa gi – wy ja śnia Aga -
ta Szme ja, lo go pe da.

Żło bek Lu la re gu lar nie do sta je
do ta cje od Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej do ta cje z pro gra mu
„Ma luch”, dzię ki któ rym ro dzi ce
po no szą znacz nie mniej sze kosz -
ty. Dzię ki ostat nie mu do fi nan so -
wa niu te go rocz ne cze sne zo sta ło
ob ni żo ne aż o 200 zł mie sięcz nie.
Prze by wa ją ce w żłob ku dzie ci są
ob ję te opie ką nie tyl ko opie ku -
nek, ale też lo go pe dy i po ło żnej,
oraz co dzien nie uczest ni czą w za -
ję ciach roz wo jo wych: pla stycz -
nych, ru cho wych, sen so rycz nych
czy też mu zycz nych.

In for ma cji o re kru ta cji do
przed szko la udzie la je go dy rek tor

pod nu me rem te le fo nu
792 792 038.

Żłobek Lula, ul. Antalla 4,
www.zlobeklula.pl.

Nowe przedszkole na Tarchominie
� Trwa rekrutacja do przedszkola, które zostanie otwarte 1 września obok
działającego od kilku lat żłobka Lula.
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Tak jak w dra ma cie Szek spi ra
las pod cho dził pod za mek Mak -
be ta, tak ka to lic ki cmen tarz
przy Me hof fe ra wę dru je w kie -
run ku do mów Ane ci na. Od po -
nad dwu dzie stu lat ne kro po lia
jest suk ce syw nie po więk sza na,
roz ra sta jąc się na ko lej ne dział ki
i co raz bar dziej zbli ża jąc do za bu -
do wań. Tej wio sny pa ra fia św. Ja -

ku ba ogro dzi ła te ren przy
ul. Prze mian, za ku pio ny czte ry la -
ta te mu. Szpet ny płot sta nął kil -
ka dzie siąt me trów od naj bli ższych
do mów.

– Nie za mie rzam po więk szać
cmen ta rza – za pew niał na spo tka -
niu z miesz kań ca mi pro boszcz Jó -
zef Gó rec ki. – Ogro dzi łem dział -
kę, bo na le ży do pa ra fii.

Miesz kań cy nie wie rzą pro bosz -
czo wi, któ ry i tak za po wia da jed -
nak przej ście na eme ry tu rę za dwa
la ta i nie mo że dać gwa ran cji, że
je go na stęp ca nie ze chce bu do wać
no wych gro bów. No wa „bra ma”
jest na ty le sze ro ka, że bez tru du
mo gły by nią wje żdżać ka ra wa ny
po grze bo we, prze je żdża ją ce spo -
koj ny mi uli ca mi Ane ci na.

Pó ki co miesz kań cy od nie śli
zwy cię stwo. Po wia to wy nad zór
bu dow la ny na ka zał roz biór kę
ogro dze nia ja ko nie zgod ne go
z pla nem za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Oka za ło się, że
pa ra fial na dział ka znaj du je się
na te re nie opi sa nym w pla nie ja -
ko „zie leń le śna”. W spo rze z pa -
ra fią nie jest to by naj mniej osta -

tecz ny ar gu ment. Gdy je de na ście
lat te mu pro bosz czo wi na ka za no
usu nię cie czę ści ogro dze nia, od -
wo łał się do Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go i tam spra wę
wy grał.

(dg)

Ksiądz ogrodził kawałek lasu. Cmentarz wędruje w stronę domów
� Szpetny mur stanął w lesie na wydmie, tuż obok domów Anecina. To kolejne dzieło parafii św. Jakuba, którego rozbiórkę nakazał nadzór budowlany.
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Szpet ny płot sta nął kil ka dzie siąt me trów od naj bli ższych do mów



Czte ry la ta te mu sto wa rzy sze nie
Mo ja Bia ło łę ka pro wa dzi ło ba da -
nia spo łecz ne, któ re mia ły okre -
ślić, jak wy ko rzy stać za so by na tu -
ral ne Bia ło łę ki: rze ki, la sy, łą ki
i in ne te re ny zie lo ne. I choć mo że
się wy da wać, że przez te la ta nie
dzia ło się nic, to nie praw da.

– Nie któ rzy z miesz kań ców już
te raz ko rzy sta ją ze ście żek w la sach
– pi sa ła wte dy rad na Agniesz ka Bo -
row ska. – Spa ce ru ją, bie ga ją, je żdżą

na ro we rach, na nar tach, bie ga ją
w za przę gu z psem. Są to jed nak
nie licz ne oso by, gdyż do stęp ność te -
re nów le śnych jest ogra ni czo na.
Wie lu z miesz kań ców nie wie, że
w są sia du ją cych z Bia ło łę ką la sach
nad le śnictw Ja błon na i Drew ni ca są
ście żki ro we ro we, hi sto rycz ne miej -
sca pa mię ci, po mni ki przy ro dy.

Czy coś się zmie ni ło od te go
cza su? Ow szem, choć zmia ny nie
są jesz cze wi docz ne.

– Kie dy Mo ja Bia ło łę ka pro wa -
dzi ła ba da nia, miesz kań cy wspo -
mi na li o tym, że chcie li by mieć

park le śny – mó wi Bo row ska.
– Już wte dy pro wa dzi li śmy roz -
mo wy z wła ści cie la mi te re nów,
czy li La sa mi Miej ski mi i nad le -

śnic twa mi Drew ni ca oraz Ja błon -
na, do ty czą ce zor ga ni zo wa nia
na Bia ło łę ce le śne go par ku. Te raz
już wia do mo, że do po wsta nia
bra ku je w za sa dzie jed ne go ele -
men tu. Pie nię dzy.

Pla no wa ny park po wstał by
na dział kach na le żą cych do La -
sów Miej skich, któ re już wy ra zi ły
zgo dę. W pro jek cie zna la zły się
m.in. plac za baw, le śna si łow nia
i ście żki edu ka cyj ne. Jest więc te -
ren, jest po ro zu mie nie stron oraz
wstęp ne za ło że nia co do prze zna -
cze nia miej sca. Te raz po trze ba
tyl ko oko ło 600 ty się cy zło tych.

– W grud niu zo sta ło za war te
po ro zu mie nie po mię dzy dy rek cją
La sów Miej skich a Dziel ni cą Bia -
ło łę ka do ty czą ce bu do wy le śnej
ście żki zdro wia, pla cu za baw dla
dzie ci, pla cu wy po czyn ko we go
oraz in sta la cji ta blic edu ka cyj -
nych zgod nie z wcze śniej wy ko na -

ną kon cep cją za go spo da ro wa nia
te re nu – mó wi Ma rze na Gaw -
kow ska, rzecz nicz ka urzę du dziel -
ni cy. – Po wy ższe za go spo da ro wa -
nie na być zre ali zo wa ne na dział -
ce le śnej nr 31 z ob rę bu 4–16–04
w re jo nie ul. Ole sin. W grud niu
wy ko na no ta kże do ku men ta cję
pro jek to wo – kosz to ry so wą utwo -
rze nia ele men tów re kre acyj nych
na te re nie la su Ole sin i wy ko na no
ma pę do ce lów pro jek to wych.
W tym ro ku zro bi my wszyst ko,
aby uzy skać fi nan so wa nie dla tej
in we sty cji i pla nu je my wy ko nać
pro jekt, aby w ko lej nym ro ku roz -
po cząć już re ali za cję. Miej sce jest
wy jąt ko wo kli ma tycz ne, świet ne
na spo tka nia, start lub fi nisz wy -
cie czek ro we ro wych czy pie szych.

To praw da. Te raz wy star czy tyl -
ko prze ko nać Ra dę War sza wy
do przy zna nia Bia ło łę ce 600 tys. zł.

(dg, wt)
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Białołęka zyska niezwykle klimatyczne miejsce
� O powstaniu przy ul. Olesin parku leśnego mówi się od czterech lat. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace nad nim.

W tym roku
zrobimy wszystko, aby
uzyskać finansowanie dla
tej inwestycji i planujemy
wykonać projekt, aby
w kolejnym roku
rozpocząć już realizację.
Miejsce jest wyjątkowo
klimatyczne, świetne
na spotkania, start lub
finisz wycieczek
rowerowych czy pieszych
– mówi Marzena
Gawkowska.



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.

W ca łej War sza wie w tym ro ku
odło wio no po nad 400 dzi ków. Są
to głów nie dzi ki „śmiet ni ko we”,
czy li ta kie, któ re do ży wia ją się tym,
co zo sta wi czło wiek – al bo nie -
umyśl nie, al bo świa do mie je do kar -
mia jąc. Po za odłow nia mi pro wa -

dzo ne by ły też od strza ły. Do koń ca
kwiet nia od strze lo no 80 dzi ków
w dziel ni cach na obrze żach mia sta.

– Zwie rzę ta cho dzą ca ły mi sta -
da mi, w środ ku dnia pod na szy mi
okna mi. Nie bo ją się ani lu dzi, ani
prze je żdża ją cych sa mo cho dów.

Ca ła oko li ca jest zry ta. Traw ni ki,
przy do mo wy ogró dek – opo wia da
miesz kan ka Tar cho mi na.

War to wie dzieć, że w przy pad -
ku znisz czeń do ko na nych przez
zwie rzę ta mo że my ubie gać się
o od szko do wa nie. Pro ce du ry nie

są skom pli ko wa ne. Za szko dy wy -
rzą dzo ne przez zwie rzę ta łow ne
na ob sza rach nie wcho dzą cych
w skład ob wo dów ło wiec kich od -
szko do wa nia wy pła ca wo je wo da,
jed nak pierw sze kro ki mu si my
skie ro wać do urzę du mar szał kow -
skie go. To tam skła da my wnio sek.

– Oglę dzin i sza co wa nia szkód,
a ta kże usta le nia wy so ko ści od szko -
do wa nia, do ko nu ją przed sta wi cie le
za rzą du wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go. Na stęp nie mar sza łek wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go wnio sku je
do wo je wo dy ma zo wiec kie go o wy -
pła tę od szko do wa nia. Pierw szym
kro kiem jest zło że nie wnio sku
o osza co wa nie wy so ko ści szkód oraz
wy pła tę od szko do wa nia do Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go – in for mu je ze spół
pra so wy wo je wo dy ma zo wiec kie go.

W tym ro ku do 29 czerw ca wo -
je wo da otrzy mał już 20 wnio sków
do ty czą cych wy pła ty od szko do -
wań za szko dy wy rzą dzo ne przez
dzi ki – na łącz ną kwo tę nie -
mal 100 tys. zł.

Ko li zja z dzi kiem
O od szko do wa nie mo gą wy stą -

pić też kie row cy, któ rzy zde rzy li
się z dzi kiem na dro dze. Wte dy
wnio sku je my o re kom pen sa tę
do za rząd cy dro gi, na któ rej do -
szło do ko li zji.

– Ka żdy miesz ka niec/kie row ca
mo że wy stą pić z wnio skiem o od -
szko do wa nie – trzy la ta od dnia
zda rze nia. Spraw dza my wów czas,
czy na na szej dro dze, z na szej wi ny
do szło do zda rze nia – mó wi Ka ro -
li na Ga łec ka z ZDM. Co ozna cza
„wi na za rząd cy dro gi”? To głów nie
brak zna ku ostrze ga ją ce go w miej -
scu, gdzie po wi nien on zo stać po -
sta wio ny. – Na sza wi na jest wte dy,
kie dy nie do peł ni my obo wiąz ków.
Nie za mon tu je my zna ku ostrze -
gaw cze go, po mi mo wnio sku nad -
le śnic twa – mó wi Ga łec ka.

AS

Kto zapłaci za dzika-szkodnika?
� O dzikach na Białołęce mówi się właściwie bezustannie. W większości budzą zaciekawienie i sympatię,
u niektórych lęk, inni narzekają, że zwierzęta potrafią zniszczyć każdy ogródek, łąkę czy pole. Zatroskanym
podpowiadamy, że w takich przypadkach można starać się o odszkodowanie.
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Cen trum han dlo we przy ul. Głę -
boc kiej 15 otwar to w 1997 ro ku.
W tam tym okre sie by ło naj więk -
szym te go ty pu obiek tem w Pol sce.
Po cząt ko wo pla ców ka zaj mo wa ła
po wierzch nię 36 tys. m2 (obec -
nie 60 tys. m2), a nie mal dru gie ty le
prze zna czo no pod par king
dla 1250 sa mo cho dów. Re kor do wo
wiel ki był sam hi per mar ket Car re -

fo ur, któ re go po wierzch nia prze -
kra cza ła 20 tys. m2. Bu do wa kosz -
to wa ła po nad 30 mln do la rów
ame ry kań skich, a pro jekt ar chi tek -
to nicz ny zo stał stwo rzo ny przez
Au tor ską Pra cow nię Ar chi tek tu ry
Ku ry ło wicz & As so cia tes. Naj więk -
sza roz bu do wa cen trum han dlo we -
go za koń czy ła się 15 lat te mu.

– Atrium Tar gó wek to obiekt
o ugrun to wa nej po zy cji, wy so kiej
od wie dzal no ści i za się gu obej mu -
ją cym nie tyl ko pół noc no -wschod -
nie dziel ni ce War sza wy, ale
i ościen ne po wia ty, w któ rym upa -
tru je my ogrom ne go po ten cja łu
dal sze go wzro stu. Wy cho dząc na -
prze ciw ocze ki wa niom klien tów
i na jem ców, pro wa dzi my pra ce
przy go to waw cze i kon sul ta cyj no -
-pro jek to we w związ ku z pla no -
wa ną roz bu do wą obiek tu – in for -
mu je biu ro pra so we Atrium Po -
land Re al Es ta te Ma na ge ment.

Roz po czął się wła śnie pierw szy
etap prac, któ ry po za koń cze niu
po więk szy do tych cza so wą po -
wierzch nię naj mu o ok. 9 tys. m2.
Kosz ty re ali za cji te go eta pu, po -
prze dza ją ce go głów ną część roz -
bu do wy, to ok. 11 mln eu ro i obej -
mu ją wy kup po trzeb nych grun -
tów, opra co wa nie pro jek tu i bu -
do wę do dat ko we go par kin gu.

– Nic wię cej nie mo gę po wie dzieć.
O dal szych eta pach roz bu do wy
bę dzie my in for mo wać na bie żą co
– do da je biu ro pra so we.

Nie ofi cjal nie in for ma cje są ta -
kie, że roz bu do wu ją ce się cen -
trum zaj mie par king na ziem ny,

po zo sta wia jąc je dy nie część miejsc
po sto jo wych przy Ca sto ra mie.
W za mian kie row cy otrzy ma ją
łącz nie 2,5 tys. miejsc w ga ra żach,
obec ny ma zy skać do dat ko we pię -
tro. Po za koń cze niu roz bu do wy
po wierzch nia użyt ko wa cen trum
mia ła by się zwięk szyć nie mal dwu -
krot nie, o 48 tys. m2. Czy to wy -
star czy, aby za trzy mać klien tów
z Bia ło łę ki, Le gio no wa i No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go, któ rzy już
za nie ca ły rok bę dą mie li do dys -
po zy cji ta kże cen trum han dlo we
z ki nem na Tar cho mi nie?

(AS)

Atrium Targówek szykuje się do rozbudowy
� Atrium Targówek, największe centrum handlowe prawobrzeżnej Warszawy,
odwiedzane przez osiem milionów klientów rocznie, przygotowuje teren
pod rozbudowę.
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Świa dec two z tzw. czer wo nym
pa skiem, przy zna wa ne za śred nią
ocen wy no szą cą co naj mniej 4,75,
to tra dy cyj nie wiel kie wy ró żnie nie
dla ucznia. W Gim na zjum nr 123
przy Stru my ko wej świa dec two
z wy ró żnie niem to jed nak chleb
po wsze dni, a wszel kie re kor dy po -
bi ła w tym ro ku kla sa IIId. Śred -

nia uczniów wy no si… 5,18. To naj -
lep szy wy nik w hi sto rii po wsta łej
w 1999 ro ku szko ły, gwa ran tu ją cy
gim na zja li stom z No wo dwo rów
do bry start do naj lep szych li ce ów
w mie ście, ta kich jak „Sta szic”,
„Ja sie ni ca” czy „Wła dy sław IV”.
Gra tu lu je my i pro si my o wię cej.

(dg)

Niezwykła klasa: średnia 5,18
� Uczniowie z IIId w gimnazjum przy Strumykowej pobili
rekord szkoły. Większość z nich trafi do najlepszych
warszawskich liceów.

Nieoficjalnie
informacje są takie, że
rozbudowujące się
centrum zajmie parking
naziemny, pozostawiając
jedynie część miejsc
postojowych
przy Castoramie.



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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Otwar te osiem lat te mu w sto ją -
cych nad od no gą Ka na łu Że rań skie -
go si lo sach 2Wie że szyb ko sta ły się
mek ką war szaw skich mi ło śni ków
spor tów eks tre mal nych. Te raz cen -
trum spor tów przy Ku piec kiej 10 wy -
pły nę ło na sze ro kie wo dy, za mie rza -
jąc przy cią gnąć na Że rań ta kże mi ło -
śni ków pla żo wa nia i atrak cji wod -
nych, a na wet wie czor nych im prez
nad wo dą. 2Wie że ofi cjal nie zmie ni -
ły się w 2Wa ke – raj dla fa nów wa ke -

bo ar din gu, wy po sa żo ny ta kże w naj -
więk szą w Pol sce zje żdżal nię wod ną,
pla żę o po wierzch ni 4000 m2, ta ra sy
wi do ko we i si łow nię pla żo wą. W so -
bot nie no ce pla ża bę dzie prze kształ -
cać się w klub mu zycz ny – pierw szy
te go ty pu na Bia ło łę ce.

Na miej sce mo żna do trzeć au -
to bu sa mi li nii 126,426 (przy sta -
nek Ku piec ka), 326, 705, 734, 735
i 736 (przy sta nek Pły to wa).

(dg)

Nowe centrum
sportów wodnych
� Na Żeraniu otwarto plażę, klub muzyczny i ogromną
zjeżdżalnię, dorównującej 10-piętrowemu budynkowi.

Po sze ściu mie sią cach od wy łą -
cze nia sto ją ce go na Mo dliń skiej
fo to ra da ru na uli cy jest wy raź nie
nie bez piecz niej. We dług po mia -
rów Za rzą du Dróg Miej skich
ogra ni cze nia pręd ko ści nie prze -
strze ga 85% kie row ców, śred nia
pręd kość po jaz dów (70 km/h) nie
da je po trą co ne mu na przej ściu
pie sze mu szans na prze ży cie,
a naj bar dziej bez myśl ni kie row cy
pę dzą z pręd ko ścią prze kra cza ją -
cą 150 km/h. Od kil ku mie się cy
straż miej ska roz ma wia ła o prze -
ka za niu te go i in nych fo to ra da -
rów In spek cji Trans por tu Dro go -
we go, któ ra jest upraw nio na
do ich uży wa nia. Wia do mo już, że
trans ak cji nie bę dzie.

Jak in for mu je „Ga ze ta Wy bor -
cza”, stra żni cy miej scy chcie li
prze ka zać urzą dze nia bez płat nie,
ale ITD nie stać na do sto so wa nie
fo to ra da rów do uży wa ne go przez
nią sys te mu. Koszt prze pro gra -
mo wa nia wszyst kich dwu dzie stu
sied miu wy niósł by co naj mniej
kil ka set ty się cy zło tych.

– Nie mo gli by śmy wy ło żyć ta -
kiej kwo ty, bo by ło by to nie zgod -

ne z pra wem – mó wi cy to wa ny
przez ga ze tę wi ce pre zy dent War -
sza wy Ja ro sław Jóź wiak. – Wy dat -
ki po no szo ne przez sa mo rząd
na za da nie ad mi ni stra cji pań -
stwo wej za kwe stio no wa ła by Re -
gio nal na Izba Ob ra chun ko wa.
Chcie li śmy od dać sprzęt wart kil -

ka mi lio nów zło tych, dzię ki któ re -
mu za ro bi li by kil ka dzie siąt mi lio -
nów, a nie mo gą zna leźć kil ku set
ty się cy. To jest śmiesz ne.

War szaw skie fo to ra da ry zo sta -
ną te raz zde mon to wa ne i sprze -
da ne.

(dg)

Zdemontują nieczynny fotoradar
� Nadchodzi koniec urządzeń, których straż miejska używała do kontroli prędkości.
Zostaną sprzedane poza Warszawę.

We dług po mia rów Za rzą du Dróg Miej skich ogra ni cze nia pręd ko -
ści nie prze strze ga 85% kie row ców



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!
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ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE
OO  WWYYDDAANNIIUU  DDEECCYYZZJJII

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa  oo  wwyyddaanniiuu::

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  3344//CCPP//22001166  zz  ddnniiaa  2222  cczzeerrwwccaa  22001166  r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i studzienkami

wodomierzowymi na dz. nr ew. 14/35, 14/37, 14/39, 14/44 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej,

Kupieckiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego

Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Rostafińskich 1, 02-593 Warszawa, złożony dnia

16 marca 2016 r. i zmieniony dnia 7 kwietnia 2016 r.

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  3355//CCPP//22001166  zz  ddnniiaa  2299  cczzeerrwwccaa  22001166  r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego o średnicy D=150 mm, L=291,0 m z

rur żel. sferoidalnych na dz. ew. nr 10/1, 10/2, 12/1, 12/5 z obrębu 4-06-15 przy ul. Elektronowej na

terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Przedsiębiorstwa Handlu

Zagranicznego RENEX Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn, złożony dnia 27 kwietnia 2016

r. i zmieniony dnia 9 maja 2016 r.

PPOOUUCCZZEENNIIEE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 (pokój 305 i 308), w

poniedziałki w godz. 08.00- 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00. Od decyzji służy stronom

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego

decyzję  w terminie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do

decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody

uzasadniające to żądanie. Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od

publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka ul.

Modlińska 197 (licząc od daty ostatniego ogłoszenia).

O ła dzie prze strzen nym na Bia -
ło łę ce za po mnie li śmy już daw no,
ale nie któ rzy wciąż sta ra ją się za -
cho wać je go reszt ki, wal cząc z no -
wy mi blo ka mi bu do wa ny mi
przy wą skich dro gach, po śród do -
mów jed no ro dzin nych. Tak jest
w Win ni cy, gdzie gru pa miesz kań -
ców uli cy Dzi kiej Kacz ki sprze ci -
wia się bu do wie blo ku, któ ry sta -
nął by nad brze giem Ka na łu Hen -

ry kow skie go, są sia du jąc tyl ko
z do ma mi jed no ro dzin ny mi. Lo -
ka li za cja bu dzi więc wąt pli wo ści
do ty czą ce nie tyl ko ła du prze -
strzen ne go.

– Ka nał Hen ry kow ski to obiekt
sta no wią cy ciąg po wią zań przy -
rod ni czych, ma ją cy za pew nio ną
ochro nę za pi sa ną m.in. w pla nie
miej sco wym – mó wi rad ny Piotr
Ciesz kow ski. – Za pew nia ona 10-

me tro wą stre fę ochron ną w ka żdą
stro nę od je go brze gów. Pre fe ru je
się bu do wę wzdłuż nie go chod ni -
ków i dróg ro we ro wych oraz za -
bra nia bu do wy wszel kich urzą -
dzeń, któ re utrud nia ły by ad mi ni -
stro wa nie i eks plo ata cję ka na łu.
Rów nie wa żne jest to, aby po -
przez pro wa dze nie no wych in we -
sty cji nie do pro wa dzić do ob ni że -
nia się po zio mu wód grun to wych
oraz zgod nie z za pi sa mi pla nu
miej sco we go za pew nić od pro wa -
dze nie ście ków i wód desz czo -
wych, tak aby nie nisz czyć śro do -
wi ska na tu ral ne go.

In we stor nie ma na ra zie po -
zwo le nia na bu do wę, otrzy mał
jed nak tzw. po zwo le nie wod no -
-praw ne. Bu do wa nad ka na łem
blo ku by ła by ta kże zgod na z obo -
wią zu ją cym od kil ku na stu lat pla -
nem miej sco wym. W bę dą cym
w opra co wa niu no wym pla nie te -
ren ten był by jed nak prze zna czo -
ny pod za bu do wę jed no ro dzin ną
lub usłu go wą. Nie wia do mo, kie -
dy no wy plan zo sta nie przy ję ty.

(dg)

Protest przeciwko budowie bloku w Winnicy
� Mieszkańcy ulicy Dzikiej Kaczki protestują przeciwko budowie w Winnicy kolejnych
bloków. Stanęłyby one nad samym Kanałem Henrykowskim, tuż obok domów
jednorodzinnych.
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Naj więk szy po mnik na te re nie
Bia ło łę ki znaj du je się w za po -
mnia nej czę ści dziel ni cy
– na Mar ce li nie – i na wią zu je
do słyn nej rzeź by Chry stu sa Od -
ku pi cie la, sto ją cej na szczy cie gó -
ry Cor co va do w bra zy lij skim Rio
de Ja ne iro. Fi gu ra usta wio na
w 1996 ro ku przed Cen trum Po -
mo cy Bliź nie mu przy Ma ry wil -
skiej ma 6 me trów wy so ko ści, jest
wy ko na na z ce men tu oraz gry su

mar mu ro we go i stoi na 9-me tro -
wym, gra ni to wym co ko le.

Ini cja to rem usta wie nia fi gu ry był
je den z naj słyn niej szych pol skich
spo łecz ni ków Ma rek Ko tań ski
(1942–2002), za ło ży ciel or ga ni za cji
Mo nar i Mar kot, po ma ga ją cych
m.in. nar ko ma nom i bez dom nym.
Po dob na, znacz nie mniej sza rzeź ba
znaj du je się na je go gro bie
na Cmen ta rzu Woj sko wym w War -
sza wie. (dg)

Migawka z okolicy
Najładniejsza rzeźba Białołęki?
� Jedna z najładniejszych rzeźb w dzielnicy stoi
od dwóch dekad obok Centrum Pomocy Bliźniemu.

Wkrót ce po otwar ciu most
Skło dow skiej -Cu rie był je dy ną
war szaw ską prze pra wą, na zjaz -

dach z któ rej nie two rzy ły się kor -
ki, ale to już hi sto ria. Dziś w po -
po łu dnio wym szczy cie na zjazd
na Tar cho min nie cze ka ją już tyl -
ko tram wa je i ro we ry, zaś au to bu -
sy i sa mo cho dy cze ka ją po kil ka
mi nut na mo żli wość po ko na nia
skrzy żo wa nia. Kor ki za czy na ją się
na wą skim gar dle przy przy stan ku

au to bu so wym, gdzie wszyst kie au -
to bu sy i sa mo cho dy ja dą ce
na Tar cho min i Że rań mu szą
zmie ścić się na jed nym pa sie ru -
chu. Rad ny Woj ciech Tu masz za -
pro po no wał, a miej ski in ży nier
Ja nusz Ga las za ak cep to wał in ną
or ga ni za cję ru chu.

Obec nie na mo ście Skło dow -
skiej -Cu rie są czte ry pa sy ru chu,
z któ rych tyl ko pra wy umo żli wia
do sta nie się na zjazd. Po prze ma -
lo wa niu ozna ko wa nia bę dzie my

mieć dwa pa sy do jaz dy pro sto,
je den do zjaz du na My śli bor ską
i je den da ją cy obie te mo żli wo ści.
W prak ty ce ozna cza to, że kie -
row cy au to bu sów i sa mo cho dów
zje żdża ją cych w dół bę dą mieć
dwu krot nie wię cej miej sca.

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

(dg)

Zmiana na zjeździe z mostu na Tarchomin
� Jadąc w kierunku Myśliborskiej i Świderskiej będziemy mieć do dyspozycji nie
jeden, a dwa pasy ruchu. Czy to koniec popołudniowych korków?

Obecnie
na moście
Skłodowskiej-Curie są
cztery pasy ruchu,
z których tylko prawy
umożliwia dostanie się
na zjazd.
Po przemalowaniu
oznakowania będziemy
mieć dwa pasy do jazdy
prosto, jeden do zjazdu
na Myśliborską i jeden
dający obie te
możliwości.

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



Przy sta nek „Tar cho min”, zbu -
do wa ny na Ćmie low skiej w kie -
run ku Świ der skiej, był do tej po ry
wy ko rzy sty wa ny tyl ko pod czas bu -
do wy li nii tram wa jo wej, gdy au to -
bu sy mu sia ły omi jać za mknię ty
od ci nek Świa to wi da. Od te go cza -
su słu ży za par king dla 5–6 sa mo -
cho dów, choć znak D -15 („przy -
sta nek au to bu so wy”) za ka zu je
po zo sta wia nia tam au ta. Do pó ki
au to bu sy nie ko rzy sta ły z za to ki,
ni ko mu to nie prze szka dza ło.

1 lip ca li nia 516 zo sta ła na czas
wa ka cji skie ro wa na na no wą tra sę
i – przy naj mniej teo re tycz nie – au -
to bu sy ko rzy sta ją z za to ki przy -
stan ko wej na Ćmie low skiej.
W prak ty ce mu szą za trzy my wać

się na pa sie ru chu, bo wjazd do za -
to ki jest re gu lar nie blo ko wa ny
przez kil ka sa mo cho dów. Pa sa że -
ro wie zmu sze ni są do wy sia da nia
pro sto po mię dzy sto ją cy mi au ta -
mi, co jest szcze gól nie nie wy god ne
dla osób nie peł no spraw nych i wio -
zą cych du ży ba gaż. Co wię cej, sto -
ją cy z da la od kra wę żni ka au to bus
tra ci wszyst kie za le ty pły ną ce z ni -
skiej pod ło gi i star si pa sa że ro wie
mu szą wdra py wać się do nie go,
zu peł nie jak w cza sach Ika ru sów.

– Je dy ne, co mo że my zro bić
w tej sy tu acji, to pro sić straż miej -
ską o in ter wen cję – przy zna je
Mag da le na Po toc ka, rzecz nicz ka
Za rzą du Trans por tu Miej skie go.

(dg)

FINANSE

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

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
do ochrony obiektów w Warszawie
601-586- 387

Elegancki salon na Białołęce, EMG
STUDIO, ul. Światowida 51 zatrudni

wykwalifikowanych fryzjerów
i manikiurzystki. PODSTAWA

+ PROWIZJA. Kontakt 666-748-031

·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na terenie
Białołęki, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·MAMY PRACĘ DLA CIEBIE! OPERATOR
PRODUKCJI – Aktualna książeczka Sanepid,
– Praca na Targówku, – Płacimy 11 zł brutto/h
+ dodatek nocny, – Umowa zlecenie. ELEKTRYK
– Obsługa, naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych na liniach produkcyjnych,
– Uprawnienia SEP 1kV, – Praca w Michałowie-
Reginowie, – Płacimy: 17 zł/hbrutto do
negocjacji, – Umowa o pracę tymczasową.
Kontakt: tel. +48 22 460-50-30 email:
dop@leasingteam.pl
·Osobę z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności do ochrony instytutu
naukowego na terenie Pragi Północ w godzinach
nocnych – etat – tel. 604-200-977

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, budowlana, w tym 1000 m2 zalesione.
Wysychy gm. Zabrodzie, ul. Spokojna. Możliwy
dojazd od ul. Wąskiej. Kierunek Wyszków. Prąd-
siła. Woda studnia wiercona. Wodociąg w drodze.
Księga wieczysta. 95.000 zł. Tel. 508 – 385-718

KUPIĘ MIESZKANIE
·2-3 pok. w niskim budynku, blisko Centrum
502-251-420

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·POD DOM 508-644-253

NAUKA
·Matematyka, fizyka, chemia dojazd tel.
518-810-630

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie T. 513-606-666

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
·Poprawki krawieckie, firany, rolety, zasłony,
pasmanteria. ul. Młodzieńcza 25, tel.
789-208-300

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 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

Elektryk 506-506-006

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

OGŁOSZENIA DROBNE PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Poszukujemy pracowników ochrony na terenie
Warszawy i okolic. Kontakt 885-855-008

·Sieć obuwnicza Kangur zatrudni Panie do pracy
na stanowisko sprzedawcy w Galerii Ursynów
i Galerii Renova oraz na Tarchominie. CV proszę
przesłać pod adres: babiejdominika@wp.pl

RÓŻNE
·Pilnie poszukuję pracownika na stanowisko
kasjer sprzedawca w sklepie fresh market na
Białołęce. Praca zmianowa 6-14; 14-23. Na
początek umowa zlecenie płatne 9 zł do ręki na
godzinę plus premie. Do obowiązków należeć
będzie m.in. – obsługa kasy fiskalnej, dbanie
o czystość i porządek w sklepie, jak i na zapleczu,
rozkładanie dostaw, cen, dokładanie towaru
Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie
cv na e-mail natalka102@vp.pl bądź telefon 
787-494-506

·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 T. 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-606-666

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

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.
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Autobus nie może wjechać do zatoki. Jest zastawiona autami
� Kierownicy zignorowali zmianę trasy linii 516. Na nowym przystanku na trasie pasażerowie muszą przeciskać się między samochodami.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE
OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:

Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778)

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

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowaną przez Katarzynę

Jabłońską, złożony dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniony dnia 15 czerwca 2016 r. oraz 16 czerwca 2016 r., w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie magistrali

ciepłowniczej „W” i „P” 2x2xDN 700 z kanalizacją teletechniczną wraz z kablem światłowodowym na

odcinku od komory połączeniowej za komorą WP-3 do komory WP-0 (do punktów stałych rurowych w

komorze) – ETAP V, na dz. nr ew. 4, 5/2, 6, 8/1, 8/2, 9, 10/2, 12/6, 19/1, 19/2, 21/6, 21/8, 23/3, 7 z obr.

4-06-15 przy ul. Modlińskiej, Elektronowej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPoouucczzeenniiee
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc od

dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w

Wydziale, ul. Modlińska 197. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego

ogłoszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

Zatoka autobusowa? Raczej parking dla aut



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.
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W spek ta klu „Jak wy tre so wać
dziew czyn kę?” dzie ci po zna ją Ju -
lię – je dy nacz kę, wy cho wy wa ną
po roz wo dzie ro dzi ców na „ge nial -
ne dziec ko”. Ju lia tań czy, pły wa,
śpie wa, bie ga, gra na pia ni nie, gi -
ta rze, skrzyp cach, ma lu je, zna pięć
ję zy ków, ćwi czy szer mier kę i jeź dzi
kon no, ale nie ma przy ja ciół. Pre -
cy zyj nie za pla no wa ny gra fik nie
prze wi du je mar no wa nia cza su
na za ba wę. Czy Ju lia utrzy ma dys -
cy pli nę, gdy pew ne go dnia do sta -
nie w spad ku cyrk z sza lo ną tru pą,
któ ra wpro wa dzi się do jej miesz -
ka nia? Czy uda jej się osią gnąć wy -

zna czo ne ce le, gdy w miesz ka niu
pa no szy się ka pry śny słoń, ży ra fa
plą dru je lo dów kę, a nar cy stycz ny
żon gler -oran gu tan do ma ga się
braw? Czy Ju lia okieł zna nie sfor ną
tru pę? Na te py ta nia dzie ci otrzy -
ma ją od po wiedź pod czas spek ta -
klu, któ ry od bę dzie się pod cyr ko -
wym na mio tem w Par ku Pi cas sa.

10 i 11 lip ca, go dzi na 19.00
Park Pi cas sa. Wstęp bez płat ny
– obo wią zu je re zer wa cja miejsc.
Wej ściów ki bę dą do od bio ru od 1
lip ca w ka sie BOK (ul. van Go -
gha 1).

(bok)

Teatr pod cyrkowym
namiotem w parku Picassa
� 10 i 11 lipca w parku Picassa rozstawi się cyrkowy
namiot. Do swojego wnętrza zaprosi dzieci na spektakl
teatralny „Jak wytresować dziewczynkę”. Będzie to
bardzo pouczająca historia życia pewnej jedynaczki…

– Po mysł re ali zo wa li śmy do tej
po ry w Par ku Bród now skim.
Świet nie się spraw dził, dla te go
w tym ro ku chce my pod bić Bia ło -
łę kę – wy ja śnia Bar tło miej Włod -
kow ski z Fun da cji AVE. – Za pra -
sza my dzie ci w wie ku 5–12 lat
na ple ne ro we za ję cia o teo rii i hi -
sto rii mu zy ki, czy li o tym wszyst -
kim, cze mu w szko le lub przed -
szko lu nie po świę ca się zbyt wie le
cza su. Tym cza sem orien ta cja
w świe cie mu zy ki ma ko lo sal ne
znacz nie dla ro zu mie nia ró żnych
tek stów kul tu ry.

Nie bę dą to jed nak nud ne wy -
kła dy. At mos fe ra par ku sprzy ja
twór czym po szu ki wa niom. – W na -
szych mu zycz nych po szu ki wa niach
bę dzie my wy ko rzy sty wać drze wa,
ka nał ki, tra wę – de kla ru je Włod -
kow ski. – W isto cie bę dą to in ter -

dy scy pli nar ne warsz ta ty, łą czą ce
ró żne dzie dzi ny sztu ki i wie dzy.

Ka żde spo tka nie po trwa ok. go -
dzi nę i 15 mi nut, wstęp wol ny. Na -
stęp ne spo tka nia: 9 lip ca
godz. 10.30 – Park Ma gicz na, 10 lip -
ca godz. 10.30 – Park Ce ra micz -
na, 16 lip ca godz. 10.30 – Park Od -

kry ta, 17 lip ca godz. 14.30 – Park
Hen ry kow ski, 7 sierp nia godz. 10.30
– Bi blio te ka Zie lo na. Oso by, któ re
zgło szą swój udział ma ilem avet -
ki@wp.pl, otrzy ma ją spe cjal ne in -
dek sy. Za naj więk szą licz bę obec -
no ści prze wi dzia ne na gro dy!

(bw)

Muzyczny uniwersytet dla dzieci
� W wybrane soboty i niedziele lipca i sierpnia w białołęckich parkach dzieci będą
mogły wziąć udział w ekscytujących zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu
Muzycznego Re Re: Kum Kum, prowadzonego przez Fundację AVE przy wsparciu m.st.
Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Pu łap ka na oby wa te li
Kil ka lat te mu ban ki w Pol sce

ma so wo „wci ska ły” swo im klien -
tom kre dy ty wa lu to we. Zło tów ka
mia ła się prze cież wiecz nie umac -
niać, a in sty tu cjom fi nan so wym
„za le ża ło”, że by mie sięcz na ra ta
dla klien ta by ła jak naj ni ższa. Cie -
ka we więc dla cze go te raz, kie dy
kur sy wa lut są zna czą co in ne niż
kie dyś, ża den bank nie ofe ru je kre -
dy tu we fran kach? Pew nie dla te go,
że obec nie nie ma już per spek ty wy
pod stęp ne go za rob ku kosz tem lu -
dzi, któ rzy chcie li tyl ko jak naj ko -
rzyst niej sfi nan so wać za kup czę sto
swo je go pierw sze go miesz ka nia.

Oszu stwa na dzie siąt ki ty się cy
Ka żdy kto spła ca kre dyt wa lu to -

wy, do sko na le wie, ile co mie siąc
kosz tu ją go wszel kie opła ty po bie -
ra ne przez ban ki i jak ni jak się to
ma do te go, na co się pier wot nie
z ban kiem uma wiał. Gdy by pod su -
mo wać wszel kie na le żno ści bez -
praw nie na li cza ne przez la ta,
w więk szo ści przy pad ków mo że my

mó wić o kre dy tach nad pła co nych
na wet o kil ka dzie siąt ty się cy zło -
tych. Te pie nią dze mo żna od zy skać!
Co wię cej, są dy mo gą i co raz czę -
ściej na ka zu ją ban kom prze wa lu to -
wa nie kre dy tów na zło tów ki. Ope -
ra cja ta po zwa la uwol nić się od se -
tek ty się cy zło tych za dłu że nia, wy -
kre owa ne go wir tu al nie tyl ko
na pod sta wie ró żnic kur so wych. Co
cie kaw sze, wszyst kie tzw. kre dy ty
wa lu to we od po cząt ku by ły w ca ło -
ści w zło tów kach, a wpi sa nie przez
bank do umo wy in nych pa ra me trów
to nic in ne go jak za ka za ny przez
pra wo ha zard kosz tem klien ta.

Z ban kiem mo żna wy grać
Ban ki ro bią oczy wi ście wszyst -

ko, aby swój nie zwy kle do cho do -
wy pro ce der kon ty nu ować. Za -
trud nia ją w tym ce lu szta by praw -
ni ków, któ rzy pró bu ją kosz tem
klien tów bro nić ich in te re sów.
Wbrew po zo rom, kre dy to bior ca
wca le nie jest bez szans, je śli tyl ko
nie bę dzie sam w tym spo rze sam.
Po wie rza jąc swo ją spra wę pro fe -

sjo na li stom, ma ją Pań stwo gwa -
ran cję, że Wa sza spra wa przed są -
dem zo sta nie po pro wa dzo na wła -
ści wie. Kan ce la ria Lex Na wi ga tor
na co dzień po ma ga kre dy to bior -
com wa lu to wym, któ rzy in we stu -
jąc rów no war tość ok. 2–3 co mie -
sięcz nych rat kre dy to wych, mo gą
sku tecz nie po zwać bank i tym sa -
mym mieć re al ną szan sę od zy skać
swo je pie nią dze oraz na za wsze
po zbyć się tok sycz ne go kre dy tu
wa lu to we go. Na po czą tek po trze -
bu jesz tyl ko umo wę kre dy to wą.
Resz tą zaj mie my się już my.

Kancelaria Lex Nawigator
Warszawa, ul. Górczewska 200

lok. 17 (wejście na tyłach
Raiffeisen Polbank, II klatka)

tel. +48 511 525 050,
www.lexnawigator.pl

Koszt pierwszej konsultacji
z adwokatem lub radcą prawnym

to 199 zł

Nie czekaj na polityków!
Pozbądź się toksycznego kredytu we frankach
� Prawo powinno stać po stronie obywateli. I często – wbrew temu co nam się
wydaje – właśnie tak jest. Warto więc już teraz wykorzystać szansę, jaką daje
rozpoznanie Twojej sprawy przez niezawisły sąd i po prostu uzdrowić swoje finanse.




