
Docelowo ulica Światowida bę-
dzie biec wielkim łukiem od ratusza
Białołęki do Winnicy, krzyżując się
z Modlińską w dwóch miejscach,
a na całej jej długości będą dwie
jezdnie i linia tramwajowa. Zanim
tak się stanie, czekają nas długie la-
ta konsultacji, projektowania i bu-
dowy. W tym roku przebudowa
koncentruje się w dwóch miejscach:
na Nowodworach i przy placu bu-
dowy Galerii Północnej.

Tramwaj na Nowodwory coraz
bliżej

Prace nad budową odcinka torów
między Mehoffera a pętlą na No-
wodworach są już bardzo zaawan-
sowane i – według nieoficjalnych in-
formacji – jest bardzo duża szansa,

że firmy ZUE i Strabag skończą bu-
dowę przed przypadającym w lutym
terminem. Obecnie zamknięte jest
skrzyżowanie Światowida ze
Štefánika, które autobusy omijają
Strumykową lub Odkrytą. Wcze-
śniej robotnicy zlikwidowali rondo
Ligi Morskiej i Rzecznej na skrzy-
żowaniu z Ordonówny, które doce-
lowo będzie zwykłym skrzyżowa-
niem ze światłami. Na nowym od-
cinku torów tramwaje będą się za-
trzymywać tylko raz – przy Štefáni-
ka – a tymczasowa pętla przy Stru-
mykowej będzie dostępna tylko dla
tramwajów dwukierunkowych.

Dwie jezdnie przy Galerii
Inwestor Galerii Północnej – fir-

ma GTC – sfinansowała projekt

i przebudowę Światowida na odcin-
ku od Traktu Nadwiślańskiego
do Modlińskiej. Ulica będzie mieć
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,

z poszerzeniami do trzech na skrzy-
żowaniach z wjazdem do marketu
(oraz jego planowanym przedłuże-
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Tram waj i dru ga jezd nia

Wiel kie zmia ny na Świa to wi da
�Głów na uli ca Tar cho mi na i No wo dwo rów prze cho dzi w te wa ka cje naj więk -
sze prze obra że nia od wie lu lat. W trak cie są dwie du że in we sty cje.

GTC zajmie się
ta kże bu do wą dwóch
ulic, któ re oto czą Ga le rię
od stro ny po łu dnio wej
(przed łu że nie Na go dzi -
ców) i wschod niej (przed -
łu że nie wjaz du do mar ke -
tu), któ rych głów ną funk -
cją bę dzie ob słu ga par -
kin gu pod ziem ne go dla
klien tów i tzw. do ków,
w któ rych cię ża rów ki bę -
dą za my ka ne na czas
do sta wy.

dokończenie na stronie 2
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"Nie zdążymy na 1 września"

Budowa szkoły opóźniona
�Przebudowa budynku przy Sprawnej na szkołę
podstawową opóźniła się na tyle, że placówka nie
zostanie otwarta wraz z początkiem roku szkolnego.

Złe wie ści dla ro dzi ców dzie ci
uczą cych się w Szko le Pod sta wo -
wej nr 154. Otwar cie jej fi lii, po -
wsta ją cej w przed wo jen nym bu -
dyn ku przy Spraw nej, zła pa ła
na ty le du że opóź nie nie, że otwar -
cie zo sta ło prze ło żo ne. Urząd
dziel ni cy obar cza wi ną... nie wy bu -
chy. W wa ka cje na pla cu bu do wy
zna le zio no w su mie 78 po ci sków
moź dzie rzo wych z cza sów II woj -
ny świa to wej, a pra ce zo sta ły

wstrzy ma ne na czas prze szu ka nia
te re nu przez fir mę sa per ską.

– Bu dy nek bę dzie go to wy oko -
ło 10 wrze śnia – mó wi bur mistrz
Ilo na So ja -Ko złow ska. – Przez
pierw sze dni ro ku szkol ne go dzie -
ci bę dą ko rzy stać z sal w in nej
pla ców ce.

W bu dyn ku przy Spraw nej 35S
bę dzie uczyć się oko ło 200 dzie ci
z klas II -III.

(dg)

źródło: bialoleka.w
aw.pl

Tram waj i dru ga jezd nia

Wiel kie zmia ny na Świa to wi da
niem). Pod czas prze bu do wy nie po -
wsta nie żad na no wa sy gna li za cja
świetl na; nie bę dzie ta kże zmian
na skrzy żo wa niu z Mo dliń ską.
Po stro nie Ga le rii Pół noc nej GTC
zbu du je ta kże po stój dla tak só wek
i dro gę ro we ro wą, po łą czo ną ze sta -
rym od cin kiem, zbu do wa nym
z kost ki Bau ma. Za cho wa ne zo sta -
ną przy stan ki, któ re umo żli wią do -
tar cie do cen trum han dlo we go au -
to bu sem. Z ko lei przy sta nek
przy ra tu szu zo sta nie nie co prze su -
nię ty, a przy oka zji re mon tu znik nie
słyn na wia ta z nie czyn nym kio -
skiem.

No we uli ce wo kół cen trum 
han dlo we go

GTC zaj mie się ta kże bu do wą
dwóch ulic, któ re oto czą Ga le rię
od stro ny po łu dnio wej (przed łu że -
nie Na go dzi ców) i wschod niej
(przed łu że nie wjaz du do mar ke tu),

któ rych głów ną funk cją bę dzie ob -
słu ga par kin gu pod ziem ne go dla
klien tów i tzw. do ków, w któ rych
cię ża rów ki bę dą za my ka ne na czas
do sta wy. Przed łu że nie Na go dzi ców
bę dzie mieć w naj szer szym miej scu
czte ry pa sy ru chu dla sa mo cho dów,
sze ro ką na 2 me try dro gę ro we ro wą
i dwa chod ni ki. Rów nież przed łu że -
nie Mi le nij nej, bie gną ce lek kim łu -
kiem wzdłuż bu dyn ku cen trum han -
dlo we go, bę dzie mieć mak sy mal nie

czte ry pa sy ru chu i dwa chod ni ki,
jed nak nie bę dzie tam wy dzie lo nej
dro gi ro we ro wej. Na skrzy żo wa niu
ze Świa to wi da jezd nia bę dzie mieć
dwa pa sy na wlo cie, przy czym je -
den bę dzie słu żyć wy łącz nie
do skrę tu w głąb Tar cho mi na.

Ga le ria Pół noc na zo sta nie otwar -
ta za nie ca ły rok. Do te go cza su in -
we stor za koń czy ta kże pra ce na są -
sied nich uli cach.

(dg)

Naj wa żniej sze in for ma cje:

1. Wy dłu że nie go dzin otwar cia
obiek tu. 
Pły wal nia bę dzie czyn na 7 dni
w ty go dniu, w go dzi nach od 6.15
do 22.00. 

2. Zwięk sze nie do stęp no ści pły wal -
ni dla klien tów in dy wi du al nych.
Od po nie dział ku do piąt ku, w go -
dzi nach od 17.00 do 22.00,
a w week en dy (so bo ta i nie dzie -
la), w go dzi nach od 6.15 do 22.00,
do stęp ne bę dą mi ni mum dwa to -
ry dla klien tów in dy wi du al nych.

3. Zmia ny w or ga ni za cji za jęć
z na uki pły wa nia:
– więk sza licz ba grup szko le nio -
wych, 
– trzy po zio my za awan so wa nia
dla dzie ci w wie ku szkol nym,
– na uka pły wa nia dla dzie ci
w wie ku przed szkol nym wraz
z opie ku nem,
– na uka pły wa nia dla do ro słych. 

Wię cej in for ma cji oraz szcze gó ło -
wy har mo no gram pod ad re sem:
www.bos.waw.pl lub 
www.fa ce bo ok.com/Bia lo lec kiO -
sro dek Spor tu/

Więcej czasu dla mieszkańców na pływalni BOS
�Od 1 wrze śnia 2016 r. zmie nia się gra fik obo wią zu ją cy na pły wal ni Bia ło łęc kie go Ośrod ka Spor tu przy ul.
Świa to wi da 56 w War sza wie. Pod czas prze rwy wa ka cyj nej od no wa uło ży li śmy har mo no gram ko rzy sta nia
z obiek tu, tak aby wię cej miesz kań ców mo gło sko rzy stać z pły wal ni. 
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Po kil ku edy cjach bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go wi dać wy raź nie, że
za in te re so wa nej swo ją oko li cą
czę ści miesz kań ców naj bar dziej

za le ży na eko lo gii i wy po czyn ku:
re gu lar nie wy gry wa ją pro jek ty
bu do wy dróg ro we ro wych i skwe -
rów, sa dze nia drzew czy urzą dza -

nia łąk kwiet nych. W tym ro ku
o ser ca miesz kań ców Tar cho mi na
wal czy ło kil ka du żych pro jek tów
bu do wy te re nów re kre acyj nych,
a du ży bu dżet po zwo li na re ali za -
cję aż czte rech.

Naj wię cej gło sów (1635) zdo by -
ła pla ża obok par ku Pi cas sa,
na któ rej przy bę dzie miejsc
do sie dze nia i sto ja ków ro we ro -
wych. Naj wię cej pie nię dzy po -
chło nie jed nak utwar dze nie pro -
wa dzą cej z Tar cho mi na dro gi. Za -
le d wie je den głos mniej otrzy mał
sze ro ko re kla mo wa ny po mysł bu -
do wy skwe ru Ogro dy Me hof fe ra.
W po bli żu Stru my ko wej za sa dzo -
ne zo sta ną drze wa i krze wy oraz
sta ną ław ki, sto ły, bi blio tecz ka
ple ne ro wa, sto ja ki ro we ro we
i bud ki dla pta ków. W przy szłym
ro ku cze ka nas ta kże re mont
skwe ru na ro gu Stru my ko wej
i Le śnej Po lan ki, ale naj więk szą
in we sty cją z bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go bę dzie bu do wa na ro gu Od -
kry tej i Ksią żko wej te re nu re kre -
acyj ne go za nie mal 400 tys. zł.

– Po sta wio ne zo sta ną ła wecz ki,
ko sze na śmie ci, la tar nie w oto -
cze niu po sa dzo nych dwu dzie stu
drzew i in nej zie le ni, no wo cze sna

si łow nia ple ne ro wa, oświe tlo ny
ca ło rocz ny plac za baw za wie ra ją cy
m.in. huś taw ki, za baw ki na sprę -
ży nie, pia skow ni cę, urzą dze nia
zręcz no ścio we, ka ru ze lę, urzą dze -
nia li no we, tram po li ny, itp., stre fa
spor to wa (pił ka rzy ki, stół do ping -
-pon ga, mi ni bo isko do ko szy ków -
ki), stre fa re lak su (ha ma ki).
Wszyst ko bę dzie mo ni to wa ne, aby

zmi ni ma li zo wać ak ty de wa sta cji,
po nad to ca łość bę dzie ogro dzo na
nie du żym płot kiem – pi sze au tor
pro jek tu Da riusz Sta ci wa.

Te go rocz ne gło so wa nie upły nę -
ło ta kże pod zna kiem po pra wy
bez pie czeń stwa na przej ściach dla
pie szych. Po kil ka na ście ty się cy
zło tych wy da my na mon taż tzw.
ko cich oczek na Od kry tej, No wo -
dwor skiej, Me hof fe ra i Mi le nij nej.

Du żym za sko cze niem jest
obec ność w czo łów ce wy bra nych
pro jek tów par kin gu ro we ro we go
na ro gu Mo dliń skiej i Przy rze cza.
Po nad ty siąc osób zde cy do wa ło
o bu do wie sto ja ków na ro we ry
przy przy stan ku au to bu so wym
w kie run ku... Ja błon ny. Za ska ku -
ją cy jest ta kże wy bór w gło so wa -
niu szko leń prze ciw po ża ro wych
dla se nio rów, na któ re za gło so wa -
ło pra wie 600 osób.

(dg)Po wo dy, dla któ rych ro dzi ce
tra fia ją do nas ze swoimi dzieć mi
są prze ró żne. Od po trze by uj ścia
nad mia ru ener gii, roz wo ju spor -
to we go, po przez po trze bę wska -
za nia dro gi do ra sta nia w du chu
za sad i war to ści – mó wi Łu kasz
Mo czy dłow ski, in struk tor Ma -
sters Do jo War szaw skiej Aka de -
mii Sztuk Wal ki. 

Za ję cia pro wa dzi my za cho wu -
jąc pro por cje po mię dzy tre no wa -
niem spraw ność a na uką sztu ki
wal ki ja ką jest ka ra te ky oku shin
z jej mo ral ny mi za sa da mi. Klu -

czem do suk ce su jest pa sja i za -
an ga żo wa nie in struk to rów – mó -
wi sen sei Łu kasz.

A efek ty za wsze są po dob ne.
Dziec ko sys te ma tycz nie uczęsz -
cza ją ce na za ję cia bar dziej przy -
kła da się do na uki, sta je się pil -
niej sze i bar dziej sys te ma tycz ne
w ży ciu co dzien nym. W przy pad -
ku „trud nych” dzie ci ła twiej na -
wią zu ją one kon takt ze swo imi
ro dzi ca mi i spra wia ją mniej pro -
ble mów wy cho waw czych. Za wią -
zu ją się dłu go let nie przy jaź nie,
któ re łą czy wspól na pa sja. 
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Najwiekszą
in we sty cją z bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go bę dzie
bu do wa na ro gu Od kry -
tej i Ksią żko wej te re nu re -
kre acyj ne go za nie -
mal 400 tys. zł.

Ka ra te Ky oku shin 
– sztu ka an ty -agre sji
�Zbli ża się no wy rok szkol ny, wie lu ro dzi ców sta je
przed wy bo rem do dat ko wych za jęć spor to wych dla
swo ich po ciech. Ba let, pił ka no żna, ba sen, a mo że
coś zu peł nie in ne go. Ide al nie by ło by, aby za ję cia ta -
kie wno si ły do dat ko wo oprócz spraw no ści fi zycz nej
in ną war tość w po sta ci roz wo ju in te lek tu al ne go.

Pla ża, skwe ry, bez piecz ne uli ce. Tar cho min wy brał
�W te go rocz nym gło so wa niu nad bu dże tem oby wa tel skim tar cho miń ska pla ża o je den
głos po ko na ła Ogro dy Me hof fe ra. W su mie wy bra li śmy na Bia ło łę ce aż 49 pro jek tów.

Oto peł na li sta pro jek tów wy bra nych 
w ob sza rze „Tar cho min, No wo dwo ry, Pie kieł ko”:

* Tak dla pla ży na Bia ło łę ce
*Utwo rze nie Par ku Me hof fe ra „Ogro dy Me hof fe ra”
* Bu do wa bez piecz nych przejść dla pie szych – ul. Od kry ta/No wo -
dwor ska
* Bu do wa le śnej ście żki zdro wia i urzą dzeń za ba wo wych ul. Le śna
Po lan ka/Stru my ko wa 
*Par king ro we ro wy Przy rze cze/Mo dliń ska
* Bez piecz na w wiel kim mie ście – za ję cia z sa mo obro ny dla ko biet
* Stwo rze nie zie lo ne go skwe ru re kre acyj no -spor to we go – miej sca
wy po czyn ku, si łow ni ple ne ro wej, pla cu za baw i spor tów
* Życz li wość wo bec ko biet w cią ży dla miesz ka nek Bia ło łę ki
* Par kin gi ro we ro we na Tar cho mi nie
* Wy bu do wa nie chod ni ka przed blo kiem Me hof fe ra 44
* Usta wie nie dys try bu to rów wor ków oraz ko szy na od cho dy zwie rzę -
ce na te re nie dziel ni cy
* Bez piecz ne szko ły w dziel ni cy Bia ło łę ka, bez piecz ne dzie ci
* Ozna ko wa nie przejść dla pie szych – Ko cie Oczka dla Bia ło łę ki
* Me hof fe ra i Mi le nij na
* Do świe tle nie przejść dla pie szych ul. Alu zyj na
* Ozna ko wa nie przejść dla pie szych – Ko cie Oczka dla Bia ło łę ki
– No wo dwor ska i Od kry ta
* Gim na sty ka na krę go słup
* Żyj bez piecz niej, czy li co ro bić w ra zie wy pad ku i po ża ru – szko le -
nia dla Se nio rów Wszyst kie wy bra ne pro jek ty zo sta ną zre ali zo wa ne
w przy szłym ro ku.

Ma sters Do jo
War szaw ska Aka de mia Sztuk Wal ki pro wa dzo na
przez me da li stów mi strzostw Świa ta i Eu ro py
organizuje za ję cia dla dzie ci od 4-go ro ku ży cia,
mło dzie ży i do ro słych na Tar cho mi nie w obiek tach
BOS ul. Stru my ko wa 21, SP 314 ul. Po ra jów i SP 344 ul.
Era zma z Za kro czy mia

www.mastersdojo.pl, tel. 506 537 516



Gdy by prze pro wa dzić ba da nia
do ty czą ce udzia łu war sza wia ków
w gło so wa niach nad bu dże tem
oby wa tel skim, bez wąt pie nia oka -
za ło by się, że wśród kil ku pro cent
gło su ją cych ma my ogrom ną nad -
re pre zen ta cję ro we rzy stów. Pro -
jek ty bu do wy dróg dla jed no śla -
dów co rocz nie wy gry wa ją w ca łym
mie ście, a ich re ali za cja stop nio -
wo zmie nia kra jo braz War sza wy.
Na wschod niej Bia ło łę ce wa run ki
do jaz dy ro we rem do pra cy czy
szko ły są fa tal ne, po pu lar no ścią
cie szy się jed nak re kre acyj na ście -
żka nad Ka na łem Że rań skim.

Zło żo ny przez Ro ber ta Ka mio -
now skie go pro jekt bu do wy
wzdłuż Ka na łu sze ścio ki lo me tro -
wej pro me na dy pie szo -ro we ro wą
zdo był 1075 gło sów i zo sta wił da -
le ko w ty le ca łą kon ku ren cję.

– Tra sa do stęp na dla wszyst -
kich, nie tyl ko dla cy kli stów czy
we ge ta rian, ale też do spa ce ro wa -
nia, upra wia nia jog gin gu czy nor -
dic -wal kin gu. – na pi sał au tor pro -
jek tu. Żad nych ogra ni czeń wie ko -
wych, bi le tów wstę pu czy ko le jek.

Wy bór pro jek tu ozna cza, że
w przy szłym ro ku bi ty od ci nek
Bia ło łęc kiej mię dzy Ko biał ką
a Zdziar ską zo sta nie wy rów na ny,
zaś na as fal to wym wy ma lo wa ne
zo sta ną pa sy dla ro we rów. Wy -
rów na na zo sta nie ta kże uli ca Pro -
le ta riat czy ków, a co pół ki lo me tra
sta ną ław ki i ta bli ce in for mu ją ce
o ży ją cych w oko li cy zwie rzę tach
i ro śli nach. Jest jesz cze za wcze -
śnie by stwier dzić, czy i ja ki wpływ
na wy ty cze nie te go szla ku tu ry -
stycz ne go bę dzie mia ła bu do wa
wzdłuż Ka na łu ga zo cią gu do elek -
tro cie płow ni na Że ra niu.

Ła ta my drob ne dziu ry
Pie nię dzy w bu dże cie par ty cy -

pa cyj nym jest zbyt ma ło, by po -
mo gły nad ro bić wie lo let nie po mi -
ja nie wschod niej Bia ło łę ki pod -
czas pla no wa nia miej skich in we -
sty cji, ale mo żna dzię ki nim roz -

wią zać nie któ re pro ble my z in fra -
struk tu rą.

Dzię ki gło som miesz kań ców
za rok po wsta nie chod nik
na Zdziar skiej (mię dzy Kro czew -
ską a Ole si nem), przej ście dla
pie szych przy Bia ło łęc kiej 269 zo -
sta nie oświe tlo ne, przy Ko biał ce
zo sta nie za sa dzo nych sześć
drzew, Bo cia ni Za ką tek zy ska no -
we la tar nie i więk szy ska te park,
do bi blio te ki szkol nej na Ko biał ce
ku pio ne zo sta ną zbio ry mul ti me -
dial ne a przej ście obok gim na -
zjum przy Ostródz kiej zy ska sys -
tem Se eMe, ostrze ga ją cy kie row -
ców przed obec no ścią pie szych.
Bar dzo cie ka wie za po wia da się
ta kże bu do wa ma łe go ogro du
sen so rycz no -bo ta nicz ne go na te -
re nie szko ły pod sta wo wej
przy Głę boc kiej 66.

– Ogród zo sta nie po dzie lo ny
na za kąt ki, słu żą ce in ne mu do -
świad cza niu i po bu dza niu in nych
zmy słów – pi sze pro jek to daw czy -
ni Ju li ta Bu da. – Do bór ga tun ko -
wy ro ślin zo sta nie tak skon stru -
owa ny, aby od dzia ły wać nie tyl ko
zmy sło wo, ale rów nież edu ka cyj -
nie. Za sto so wa ne bę dą ro śli ny ró -
żno ko lo ro we, o ró żno ra kiej fak -
tu rze li ści oraz roz ma ite za pa cho -
wo. Wy ko rzy sta ne zo sta ną ta kże

ga tun ki użyt ko we np. zio ła, wa -
rzy wa lub krze wy owo co we po -
moc ne w na uce i bez po śred nim
do świad cza niu świa ta przy ro dy.

(dg)

Na Zie lo nej Bia ło łę ce wi dać
już ko lej ne skut ki ze szło rocz ne go
gło so wa nia nad bu dże tem oby -
wa tel skim. Jed nym z naj po pu lar -
niej szych wów czas pro jek tów by -
ła bu do wa gór ki sa necz ko wej
przy Ru sko wym Bro dzie, na prze -

ciw ko Bo cia nie go Za kąt ka.
O wy da niu na ten cel 42 tys. zł
za de cy do wa ły gło sy nie mal ty sią -
ca osób. Gór ka jest już go to wa,
po wo li po ra sta tra wą i spo koj nie
cze ka na pierw szy śnieg.

Gór ka przy Ru sko wym Bro -
dzie jest znacz nie mniej sza
od swo jej od po wied nicz ki z No -
wo dwo rów, któ ra w stycz niu ro -
bi ła praw dzi wą fu ro rę wśród
dzie ci.

(dg)
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Ro we rzy ści wy gra li. Bi cy klo stra da nad Ka na łem
�Pro jekt bu do wy nad Ka na łem Że rań skim szla ku pie szo -ro we ro we go zde cy do wa nie
po ko nał kon ku ren cję, ubie ga ją cą się o pie nią dze z bu dże tu oby wa tel skie go.

Pro jek ty wy bra ne ze wschod niej Bia ło łę ki:

* BI -CY KLO Bia ło łęc ka CY KLO stra da – na ro wer i spa cer nad Ka na -
łem Że rań skim się nada
* Sta cja na pra wy ro we rów i wóz ków w Par ku „Ma gicz na”
* Bu do wa chod ni ka Zdziar ska (Ole sin – Kro czew ska)
* Ście żka zdro wia
* Po si łek dla po trze bu ją ce go – Wspar cie naj ubo ższych
* Ma gicz na zum ba – bez płat ne za ję cia fit ness na świe żym po wie trzu
* Bez piecz ne przej ście przez Bia ło łęc ką
* Zie lo no mi!
* Zo bacz mnie – bez piecz ne, ak tyw ne przej ścia dla pie szych w re -
jo nie szko ły na uli cy Ostródz kiej
* Utwo rze nie mi ni ogro du sen so rycz no -bo ta nicz ne go przy Szko le
Pod sta wo wej nr 356 w War sza wie
* Ście żka edu ka cyj na
* Bez piecz na w wiel kim mie ście – za ję cia z sa mo obro ny dla ko biet
* Bez płat ne za ję cia gim na stycz ne – zdro wy krę go słup
* Bo cia ni Za ką tek – oświe tle nie i po więk sze nie ska te par ku oraz
„Dzień Bo cia nie go Za kąt ka”
* „Przy ro da w za się gu rę ki” – bu do wa ście żki edu ka cyj nej na te re -
nie Szko ły Pod sta wo wej nr 356
* Me dia te ka dla mło de go czło wie ka – mul ti me dial na bi blio te ka
na Ko biał ce
* Ple ne ro we warsz ta ty ta necz ne i spor to we dla miesz kań ców Zie lo -
nej Bia ło łę ki
* Życz li wość wo bec ko biet w cią ży dla miesz ka nek Bia ło łę ki
* Bia ło łęc ki Kier masz Wie dzy „Na uko wy za wrót gło wy”

Nowa górka saneczkowa gotowa
�W zeszłym roku powstała górka na Nowodworach, w tym - na Zielonej Białołęce.
Wszystko dzięki głosom mieszkańców.



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.
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Mi lion dla „Sta rej Bia ło łę ki”. Ha ma ki i ping -pong przy Po lnych Kwia tów
�Naj wię cej gło sów dla le wo skrę tu na Kla sy ków, naj wię cej pie nię dzy
dla szko ły przy Bo ha te rów – to de cy zja miesz kań ców Bia ło łę ki.

W czerw co wym gło so wa niu
nad bu dże tem par ty cy pa cyj nym
miesz kań cy Chosz czów ki, Dą -
brów ki Szla chec kiej, Bia ło łę ki
Dwor skiej, Hen ry ko wa i Sza mo ci -
na de cy do wa li o wy da niu mi lio -
na zło tych. Spo śród trzy na stu wy -
bra nych pro jek tów naj wię cej gło -
sów zdo by ła bu do wa pa sa

do skrę tu w le wo z Kla sy ków
w Kro kwi, któ ra zdo by ła po par -
cie 716 osób. Naj wię cej pie nię dzy
po chło ną jed nak cał kiem in ne in -
we sty cje.

Aż 340 tys. zł wy da my na ka pi -
tal ny re mont bo iska do pił ki no -
żnej na te re nie szko ły pod sta wo -
wej przy Bo ha te rów. Za 256 tys. zł

po wsta nie skwer przy Po lnych
Kwia tów, po mię dzy skrzy żo wa nia -
mi z Wa łu szew ską i Pi skląt. Znaj -
dzie się miej sce m.in. na si łow nię
ple ne ro wą, ma łą ścian kę wspi -
nacz ko wą, huś taw ki, ha ma ki, sto ły
do ping -pon ga i gier plan szo wych
oraz oczy wi ście ław ki i sto ja ki ro -
we ro we. Oświe tle nie za pew nią

lam py so lar ne. 113 tys. zł otrzy mał
pro jekt „Bez piecz na dro ga
do szko ły dla dzie ci z SP 110 – bu -
do wa no we go chod ni ka”. Po wsta -
nie dzię ki nie mu no we doj ście
do pla ców ki, umo żli wia ją ce omi -
nię cie wą skie go chod ni ka przy ru -
chli wej uli cy Bo ha te rów.

(dg)

Peł na li sta wy bra nych pro jek tów:

* Pas do skrę tu w le wo na ul. Kla sy ków
* Bez piecz na dro ga do szko ły dla dzie ci z SP 110 – bu do wa no we -
go chod ni ka
*„Bia ło łę ka Dwor ska – na dwór!” Utwo rze nie zie lo ne go miej sca wy -
po czyn ku i re kre acji przy ul. Po lnych Kwia tów
* Kon te ne ry na śmie ci – dba my o czy sty las – kon ty nu acja
*Po pra wa bez pie czeń stwa na wierzch ni bo iska spor to we go
przy Szko le Pod sta wo wej nr 110
*„Dzie cia ki na po dwór ko!” – do po sa że nie pla cu za baw przy ul.
Wa łu szew skiej
* Bli żej Sie bie – Mi ni Dom Kul tu ry w Chosz czów ce
* Bez piecz na w wiel kim mie ście – za ję cia z sa mo obro ny dla ko -
biet
* Słup ogło sze nio wy przy sta cji War sza wa Chosz czów ka
* Ro dzin ne plan szów ki na Bia ło łę ce
* Bia ło łęc ki Fe sti wal Ksią żki Dzie cię cej i Mło dzie żo wej „Po zy tyw ne
stro ny” – III edy cja
* Wie dza to bez pie czeń stwo, czy li co ro bić w ra zie wy pad ku i po -
ża ru – szko le nia dla dzie ci i ro dzi ców
* Żyj bez piecz niej, czy li co ro bić w ra zie wy pad ku i po ża ru – szko -
le nia dla se nio rów

Za 256 tys. zł
po wsta nie skwer
przy Po lnych Kwia tów,
po mię dzy skrzy żo wa nia -
mi z Wa łu szew ską i Pi -
skląt. 

źródło: budzet partcypacyjny 
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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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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 spo -
tka nie: tel. 511–525–050.

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 99 zł

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.

Li nię 101 cze ka li kwi da cja?
�Gdy na No wo dwo ry do trą tram wa je, du blu ją ce je li nie au to bu so we trze ba
bę dzie zli kwi do wać. Wśród miesz kań ców po ja wia ją się już pierw sze po my sły
na za cho wa nie 101 w no wej for mie.

101 to naj moc niej zwią za na
z Tar cho mi nem li nia au to bu so wa,
któ ra – po wie lu pe ry pe tiach
i z prze rwa mi – kur su je na osie dle
od trzy dzie stu je den lat. Do nie -
daw na au to bu sy z tym nu me rem
by ły pod sta wo wym środ kiem
trans por tu dla miesz kań ców Tar -
cho mi na i No wo dwo rów, do je -
żdża ją cych do pra cy z prze siad ką
do me tra na Mło ci nach.
Po przed łu że niu li nii tram wa jo -
wej do skrzy żo wa nia z Me hof fe ra
Za rząd Trans por tu Miej skie go
zli kwi do wał wie le kur sów. Te -

raz 101 kur su je w dni po wsze dnie
co kwa drans, zaś w week en dy co
pół go dzi ny. Kiep ski roz kład jaz -
dy i kor ki spra wi ły, że wie lu pa sa -
że rów wo li prze sia dać się
przy Me hof fe ra do tram wa ju.
Na po cząt ku przy szłe go ro ku, gdy
na No wo dwo ry do trą pierw sze
tram wa je, li nię cze ka li kwi da cja.
Je dy nym spo so bem, by au to bu sy
zo sta ły w tej czę ści mia sta, jest
po wa żna zmia na tra sy.

W In ter ne cie mo żna zna leźć
pe ty cję z ape lem do ZTM o prze -
su nię cie 101 na uli ce rów no le głe

do Świa to wi da. Gdy by pro po no -
wa na zmia na we szła w ży cie, au -
to bu sy kur so wa ły by Świa to wi da,
Dzierz goń ską, Od kry tą, Štefáni -
ka, Stru my ko wą, My śli bor ską,
Ćmie low ską, Mi le nij ną, Świa to -
wi da, Mo dliń ską, Ku kliń skie go
i mo stem Skło dow skiej -Cu rie
do sta cji Mło ci ny. 

– 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.
– pi sał w opu bli ko wa nym przez
nas ar ty ku le rad ny Woj ciech Tu -
masz. – 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.

To roz wią za nie nie jest jed nak
ide al ne. Wy dłu że nie tra sy wy mu -
si ło by rzad sze kur sy i li nia kur so -
wa ła by praw do po dob nie co 20
mi nut, na wet w go dzi nach szczy tu
(tram waj kur su je po za wa ka cja mi
co 4 mi nu ty). Trud no stwier dzić,
jak spraw dza ła by się w co dzien -
nych do jaz dach do pra cy i czy cie -
szy ła by się po pu lar no ścią.

Do tej po ry pe ty cję pod pi sa ło
po nad 200 osób. ZTM na ra zie
nie ogła sza swo ich pla nów co
do li nii.

(dg)

Olim pia da w Chosz czów ce 
�Już wkrót ce ko lej na olim pia da spor to wa dla dzie ci.
Za pi sy uczest ni ków trwa ją do 6 wrze śnia.

11 wrze śnia już po raz dwu dzie sty
pierw szy od bę dzie się olim pia da dla
dzie ci, cy klicz nie or ga ni zo wa na
w Chosz czów ce. Jak zwy kle go spo -
da rzem bę dzie po pu lar ny Dzi ki Za -
ką tek przy Chlub nej 1A. Za pro sze -
ni do udzia łu są ucznio wie szkół
pod sta wo wych, a więc dzie ci w wie -
ku 6-12 lat. Nie bę dzie prze gra nych.
Wszy scy do sta ną me da le, a naj lep si
w swo ich ka te go riach wie ko wych
– rów nież pu cha ry. W tym ro ku
po raz pierw szy udział w olim pia -
dzie we zmą ta kże dzie ci z po bli -
skich pla có wek opie kuń czych.

Tra dy cją olim piad w Chosz czów -
ce jest Szta fe ta Ro dzin na. Chęt ne
ze spo ły – ma ma, ta ta i dziec ko – bę -
dą ry wa li zo wać w prze ła jo wym dy -
stan sie 3x600 me trów. W ze szłym
ro ku nu me ry star to we do Szta fe ty
Ro dzin nej ro ze szły się jak świe że
bu łecz ki.

Za pi sów na Olim pia dę mo żna
do ko nać elek tro nicz nie lub 4 wrze -
śnia w punk cie re je stra cyj nym na -
prze ciw ko gim na zjum przy Przy tul -
nej. Koszt udzia łu to sym bo licz ne

10 zł, a nu mer star to wy jest jed no -
cze śnie lo sem na lo te rię.

Olim pia da to ta kże oka zja do wy -
ka za nia się gim na zja li stom. Ja ko
wo lon ta riu sze bę dą opie ko wać się
gru pa mi, po ma gać sę dziom oraz
dbać o spraw ne i bez piecz ne prze -
pro wa dze nie za wo dów. Spo tka nie
or ga ni za cyj ne i kurs pierw szej po -
mo cy dla chęt nych od bę dzie się 3
wrze śnia na pla cu za baw przy ul.
Hen ry kow skiej. Im pre zie bę dzie to -
wa rzy szyć „wio ska olim pij ska”,
w któ rej od bę dzie się m.in. kier -
masz ciast i lo te ria fan to wa, w któ -
rej ka żdy los wy gry wa.

Ze bra ne pie nią dze zo sta ną prze -
ka za ne na są siedz ką po moc dla po -
trze bu ją cych. W po przed nich la tach
do chód z olim pia dy po zwo lił ku pić
m.in. stół do ping -pon ga i sprzęt
RTV do miej sco wej szko ły oraz
współ fi nan so wać sprzęt re ha bi li ta -
cyj ny dla miesz kan ki Tar cho mi na.

Or ga ni za to rem olim pia dy jest
sto wa rzy sze nie Na sza Chosz czów -
ka.

(red)



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Štefánik, nie Ste fa nik
Drob na zmia na na No wo dwo rach
�Naj wy ższy czas przy zwy cza ić się do ory gi nal nej wy -
mo wy na zwi ska sło wac kie go po li ty ka.

Od po cząt ku swo je go ist nie nia
uli ca na No wo dwo rach no si imię
jed ne go z oj ców nie pod le głej Cze -
cho sło wa cji, gen. Mi la na Štefáni -
ka, jed nak ów cze sna po li ty ka Ra -
dy War sza wy na ka zy wa ła uni kać
nie po lskich zna ków w na zwach
ulic i we wszyst kich miej skich do -
ku men tach ge ne rał fi gu ro wał ja ko
„Mi lan Ste fa nik”. Przez la ta za pi -
sy wa ne i wy ma wia ne z błę dem na -
zwi sko na ty le do brze wpi sa ło się
w kra jo braz osie dla, że nie któ rzy
miesz kań cy, sły sząc w au to bu sie
„na stęp ny przy sta nek: Štefáni ka”
re agu ją wy raź nym zdzi wie niem.
Wszyst ko przez to, że w lu tym Ra -
da War sza wy zmie ni ła ofi cjal ną
pi sow nię na zwy uli cy, zaś nie daw -
no po szły za tym zmia ny na ta -
blicz kach i na na gra niach w miej -
skich au to bu sach.

Co war to wi dzieć?
Mi lan Štefánik (1880-1919) był

astro no mem, pro wa dzą cym ob ser -
wa cje na ca łym świe cie i na gra dza -
nym w tej dzie dzi nie naj wy ższy mi
lau ra mi, jed nak na kar tach hi sto rii
za pi sał się ja ko po li tyk. Gdy wy bu -
chła I woj na świa to wa, wstą pił
do ar mii fran cu skiej, wal czą cej
z Au stro -Wę gra mi – za bor cą je go
oj czy stej Sło wa cji. Pod czas woj ny
zaj mo wał się m.in. or ga ni za cją cze -
sko -sło wac kich le gio nów, zaś po jej
za koń cze niu zo stał mi ni strem woj -
ny nie pod le głej Cze cho sło wa cji.
Pół ro ku póź niej zgi nął w ka ta stro -
fie sa mo lo tu. Dziś jest po wszech -
nie uzna wa ny za jed ną z naj wa -
żniej szych po sta ci w hi sto rii Sło wa -
cji, a je go po mni ki znaj du ją się
w wie lu mia stach na szych po łu -
dnio wych są sia dów.                    (dg)

Trwają zapisy do „Ołówkowej Krainy”

Przedszkole z zerowym czesnym
�"Ołówkowa Kraina" dołączy do powiększającej się grupy warszawskich placówek
przedszkolnych działających na prawach placówki publicznej, w których opieka nad
dzieckiem kosztuje rodziców dokładnie tyle, ile zapłaciliby w przedszkolu samorządowym. O
tym, co w praktyce oznacza obecnie hasło "dobre przedszkole" i czego należy wymagać od
jego kadry, rozmawiamy z Joanną Kamieniecką, dyrektorem "Ołówkowej Krainy".

- W po szu ki wa niu opty mal nej
for mu ły edu ka cji przed szkol nej,
teo re ty cy i prak ty cy wciąż pro po nu -
ją coś no we go. Jak w gąsz czu tych
pro po zy cji roz po znać to, co war to -
ścio we i do bre dla na sze go dziec ka? 

– Przed szko le po win no być wstę -
pem do świa ta edu ka cji, do ko nu ją -
cym się w bez piecz nym i in spi ru ją -
cym dla dziec ka oto cze niu. Prze cież
wszyst ko za czy na się w przed szko lu.
Dziec ko zdo by wa kom pe ten cje,
któ re wa run ku ją do bry start w szko -
le i re la cje z ludź mi w przy szłym
„do ro słym” już ży ciu. Ze szczę śli -
wych, otwar tych na świat, wie rzą -
cych w sie bie dzie ci, wy ra sta ją
szczę śli wi, od po wie dzial ni, otwar ci,
od por ni na nie po wo dze nia do ro śli.
Nie ma wąt pli wo ści, że wy bór
przed szko la to wa żna de cy zja. 

– Co to zna czy do bre przed szko le? 
– To miej sce życz li we dzie ciom

i ro dzi com, stwa rza ją ce ma lu chom
wa run ki wszech stron ne go roz wo ju,
a ro dzi com da ją ce wspar cie w ro li
wy cho waw czej. Wszyst ko, co dzie je
się w przed szko lu, po win no wy ni kać
z ana li zy po trzeb i ocze ki wań dzie ci,
z za cho wa niem pod mio to wych re la -
cji dziec ko – na uczy ciel – ro dzic. 

– A ja ki po wi nien być kom pe tent -
ny na uczy ciel wy cho wa nia przed -
szkol ne go? 

– Dziec ko w wie ku przed szkol -
nym uczy się i po zna je świat ina czej
niż do ro sły, dla te go na uczy ciel sza -
nu ją cy od mien ność po znaw czą

dziec ka mniej na ucza, a bar dziej za -
chę ca do ak tyw no ści, da je dziec ku
wię cej cza su na eks pe ry men to wa -
nie, jest otwar ty na po my sły swo ich
pod opiecz nych, za chę ca do po szu -
ki wa nia no wych roz wią zań i ra dze -

nia so bie z pro ble ma mi, po tra fi
wła ści wie re ago wać na uczu cia dzie -
ci, ana li zu je i wy ja śnia za cho wa nia,
a nie oce nia je. 

– Jak roz po znać, że kon cep cja
pe da go gicz na ak cen tu ją ca in dy wi -
du alizm, pod mio to wość dziec ka
i otwar ty styl pra cy na uczy cie la jest
re ali zo wa na w prak ty ce, w wy bra -
nym przez nas przed szko lu? 

– Po dej mu jąc de cy zję do ty czą cą
wy bo ru przed szko la trze ba wie -
dzieć, do jak licz nej gru py bę dzie
uczęsz cza ło dziec ko. Tyl ko w gru -
pach, do któ rych uczęsz cza mak sy -
mal nie 25 dzie ci, in dy wi du al ne po -
trze by dziec ka w za kre sie opie ki,
wy cho wa nia i edu ka cji mo gą być
za spa ka ja ne na po zio mie wa run -
ku ją cym har mo nij ny roz wój.
Sprawdź my rów nież, ile cza su na -
sze dziec ko bę dzie prze by wa ło
na świe żym po wie trzu, bo tyl ko
zdro we w peł ni wy ko rzy sta ofer tę
edu ka cyj ną przed szko la. Za sta -
nów my się, czy licz ba do dat ko wych

za jęć idzie w pa rze z ja ko ścią oraz
czy uwzględ nia po trze by dziec ka.
Po roz ma wiaj my z na uczy ciel ką lub
dy rek to rem przed szko la, spre cy -
zuj my na sze wąt pli wo ści i oba wy. 

– Ja kie mie sięcz ne kosz ty bę dą
mu sie li po nieść ro dzi ce, je śli za pi szą
dziec ko do „Ołów ko wej Kra iny”?

– Wa run ki fi nan so we są ta kie, jak
w ka żdej in nej pla ców ce pu blicz nej,
czy li na li cza nie cze sne go za czy na
się o go dzi nie 13.00 – 1 zł za ka żdą
roz po czę tą go dzi nę plus staw ka ży -
wie nio wa za czte ry po sił ki dzien nie,
która pod le ga od pi so wi w przy pad -
ku nie obec no ści dziec ka. 

W ra mach cze sne go pro po nu je -
my dwa ra zy w ty go dniu za ję cia z ję -
zy ka an giel skie go, raz w ty go dniu
za ję cia z ryt mi ki oraz za ję cia roz wi -
ja ją ce ta len ty dzie ci: ko ło ta necz ne,
ko ło te atral ne, za ję cia pla stycz no -
-tech nicz ne oraz szkół kę go to wa nia.

– Jak tra fić do „Ołów ko wej Kra -
iny”?

– Przed szko le mie ści się w War -
sza wie na ul. Ołów ko wej 7a. Trwa
re kru ta cja dzie ci na no wy rok szkol -
ny 2016/2017. Przyj mu je my dzie ci
od 2,5 ro ku ży cia. In for ma cje mo -
żna uzy skać pod nu me rem te le fo -
nu: 507-084-652. Pla ców ka mie ści
się w no wym bu dyn ku. Sa le są du że
– pra wie 70-me tro we, sło necz ne
i cie ka wie za ara nżo wa ne. Na szym
atu tem jest pięk ny, du ży ogród.

(red)

Informacje
i zapisy: tel. 507-084-652



Nie wie lu miesz kań ców Bia ło łę -
ki wie, że Ka nał Że rań ski jest po -
pu lar nym miej scem tre nin gów dla
naj lep szych i naj bar dziej uty tu ło -
wa nych pol skich spor tow ców.
Do star tów na igrzy skach olim pij -

skich i mi strzo stwach kon ty nen tu
przy go to wy wa li się tam m.in. sze -
ścio krot ny mistrz świa ta Mi chał
Śli wiń ski, dwu krot ny mistrz olim -
pij ski i mistrz świa ta Ro bert Sycz
i mistrz świa ta Wła dy sław Zie liń -

ski. O tym, ko go w przy szło ści do -
da my do tej li sty, za de cy du je
w du żej mie rze in fra struk tu ra dla
spor tów wod nych, ja ka po wsta nie
nad Ka na łem Że rań skim za kil ka
lat, gdy je go brze gi zo sta ną urzą -

dzo ne na no wo. – Na Ka na le już
te raz od by wa ją się mi strzo stwa
War sza wy ju nio rów, mło dzi ków
i dzie ci w ka ja kar stwie, War szaw -
ska Olim pia da Mło dzie ży czy Pu -
char War sza wy w sla lo mie na nar -
tach wod nych – mó wi rad na
Agniesz ka Bo row ska. – Przy stań
przy Mo dliń skiej jest je dy nym
miej scem w War sza wie, któ re łą -
czy ró żne dys cy pli ny spor to we.
Znaj dzie my tu ka ja kar stwo, ka na -

dyj ki ko biet i mę żczyzn, smo cze
ło dzie, ka jak -po lo, wio ślar stwo,
SUP [ha waj ski sport co raz po pu -
lar niej szy w Pol sce – red.] i nar -

ciar stwo wod ne. Tre nu je tu więk -
szość za wod ni ków ze spor to wych
klu bów wod nych w sto li cy.

Pro wa dzo ne przez rad ną sto -
wa rzy sze nie Mo ja Bia ło łę ka pro -
po nu je, by pod czas bu do wy ga zo -
cią gu urzą dzić tym cza so wą przy -
stań, umo żli wia ją cą spor tow com
dal sze tre nin gi w lu bia nym miej -
scu. Do ce lo wo Bo row ska pro po -
nu je bu do wę przy Mo dliń skiej
ogól no do stęp ne go Cen trum
Spor tów Wod nych. Obec nie
w da le ko się żnych pla nach war -
szaw skie go sa mo rzą du nie ma
ta kiej in we sty cji. Nie jest ta kże
prze są dzo ne, czy i w ja kim stop -
niu Ka nał bę dzie do stęp ny dla
spor tow ców po bu do wie ga zo -
cią gu.

– Re gio nal ny Za rząd Go spo -
dar ki Wod nej nie jest ła twym
part ne rem do roz mo wy, wciąż
uzna ją cym Ka nał Że rań ski za wa -
żny szlak wod ny i nie chęt nie pa -
trzą cym na licz ne przy sta nie
w tym miej scu – przy znał
na czerw co wym spo tka niu
z miesz kań ca mi Bia ło łę ki wi ce -
pre zy dent War sza wy Mi chał Ol -
szew ski. – Sta ra my się wy ne go cjo -
wać jak naj lep sze wa run ki dla
miesz kań ców Bia ło łę ki i war szaw -
skich spor tow ców.

(dg)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Zbu duj my na Że ra niu Cen trum Spor tów Wod nych
�Nie wia do mo jesz cze, jak zo sta ną za go spo da ro wa ne oko li ce Ka na łu Że rań skie go
po bu do wie ga zo cią gu. Cie ka wych po my słów nie bra ku je.

Moja Białołęka
pro po nu je, by pod czas
bu do wy ga zo cią gu urzą -
dzić tym cza so wą przy -
stań, umo żli wia ją cą spor -
tow com dal sze tre nin gi
w lu bia nym miej scu. Do -
ce lo wo Bo row ska pro po -
nu je bu do wę przy Mo -
dliń skiej ogól no do stęp -
ne go Cen trum Spor tów
Wod nych.

źródło: W
ikipedia/ E

sssem





Sie dem lat te mu pa ni Bar ba ra
Stel mach po sta no wi ła otwo rzyć
ga le rię. W swo im do mu. Miej sce
mia ło zin te gro wać są sia dów
przy twór czej pra cy, po ma gać
w na wią zy wa niu re la cji. Po mysł
nie praw do po dob nie wręcz ewo lu -
ował – pod czas za jęć nie wiel ka
pra cow nia mie ści obec nie nie kie -
dy i set kę pa sjo na tów rę ko dzie ła,
a ogród na wet dru gie ty le miesz -
kań ców – tu tej szych i przy jezd -
nych. 

Kul tu ral nie, po są siedz ku 
Spo tka nia w Ga le rii za czę ły się

od spo tkań są siedz kich. Miesz -
kań cy dzie li li się swo imi opo wie -

ścia mi z pod ró ży, czy ta li dzie ciom
ksią żki. Wi dow nia ro sła, a z cza -
sem do ga le rii za czę li przy cho dzić
pol scy ak to rzy, dzien ni ka rze czy
sa ty ry cy. An na Sa mu sio nek czy ta -
ła dzie ciom „Pa na Ta de usza”,
Mar cin Mel ler opo wia dał o swo -
jej wy pra wie do Gru zji, Je rzy Kry -
szak pa ro dio wał po li ty ków, a Ja -
kub Po ra da przed sta wiał ksią żki
o la ta niu i pod ró żach po Pol sce. 

– Or ga ni zu je my wy da rze nia cy -
klicz ne, ta kie jak spo tka nia z cie -
ka wy mi ludź mi oraz im pre zy co -
rocz ne dla miesz kań ców Bia ło łę -
ki, jak np. wspól ne ko lę do wa nie.
Jed nak to przede wszyst kim miej -
sce, w któ rym two rzo ne są ozdo by
z ce ra mi ki, mo zai ki, ob ra zy na je -
dwa biu a ta kże wie le in nych pięk -
nych i uży tecz nych rze czy – mó wi
Bar ba ra Stel mach. 

Szko le nie z ce ra mi ki otwo rzy ło
przed wła ści ciel ką nie jed ne drzwi.
Dziś pa ni Bar ba ra uczy te go rze -
mio sła w szko łach i przed szko -
lach, or ga ni zu je warsz ta ty u sie -
bie i wszyst kich chęt nych. Z po -

wo dze niem ko rzy sta z bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Obec nie miesz -
kań cy mo gą za pi sy wać się na łącz -
ny cykl 16-stu dar mo wych trzy go -
dzin nych spo tkań „Wio sen ne in -
spi ra cje” i „Ba bie la to”. 

Po czą tek ro ku z po tań ców ką
Jak zwy kle we wrze śniu Ga le -

ria or ga ni zu je hucz ne roz po czę cie
ro ku szkol ne go. W tym ro ku 3
wrze śnia po ple ne ro wą wy sta wę
prac uświet ni ze spół Za wo ła ny
Skład We sel ny, a pod sam ko niec
dnia od bę dzie się po tań ców ka.
Chęt ni bę dą mo gli na uczyć się
tra dy cyj nych pol skich tań ców, ta -
kich jak po lka, ma zu rek czy obe -
rek. Wy da rze nie or ga ni zo wa ne
jest w ra mach bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go, więc wstęp dla ka żde go
jest za dar mo. 

Do Ga le rii B.S. (Ła za no wic -
ka 18) naj le piej do je chać jest au -
to bu sem 176 lub 133. Z miej scem
par kin go wym w tym dniu mo że
być cię żko.

(mk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Początek roku z potańcówką
Niezwykła Galeria w Choszczówce 
�Mehoffera, Światowida czy Książkową zna każdy mieszkaniec Białołęki. Kiedy
pytam o Łazanowicką - znajdującą się w Choszczówce - spora część osób
zastanawia się: czy to jeszcze Warszawa? I choć dojazd na ten kraniec miasta
wymaga cierpliwości, warto. Mają tam miejsce niebywałe rzeczy.

Galeria to przede wszyst kim miej sce, w któ rym two rzo ne są
piękne i uży tecz ne rze czy – mó wi Bar ba ra Stel mach. 

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl





Star tu je dwu dzie sty se zon ar ty -
stycz ny w Bia ło łęc kim Ośrod ku
Kul tu ry. Ju bi le uszo wy pro gram
otwie ra cie moc nym ak cen tem. Dla -
cze go war to 17 wrze śnia po ja wić się
przy van Go gha 1?

Te go dnia za gra u nas jed na
z naj więk szych gwiazd pol skiej sce -
ny jaz zu – Sta ni sław Soy ka. Wy stą pi
z wy bit ny mi mu zy ka mi – trio Woj -
cie cha Ka ro la ka. Ka żde go ro ku
otwie ra my se zon ar ty stycz ny kon -
cer tem in au gu ra cyj nym. Chcie li -
śmy, by tym ra zem by ło wy jąt ko wo
– kon cert jazz ma na roz po czy na bo -

wiem świę to wa nie okrą głych uro -
dzin BO K-u. 

Dwa dzie ścia lat hi sto rii to jed -
nak nie je dy na oka zja do świę to wa -
nia. Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry się
roz ra sta. Ja kie do bre wia do mo ści
masz dla miesz kań ców Zie lo nej
Bia ło łę ki?

9 wrze śnia uru cho mia my na szą
no wą pla ców kę – Głę boc ką 66. To
dłu go wy cze ki wa ny mo ment dla
miesz kań ców wschod niej czę ści
dziel ni cy. BOK mu si swo im za się -
giem obej mo wać ca ły ob szar Bia ło -
łę ki, co do tej po ry by ło nie mo żli we.

Te raz bę dzie my mieć szan sę być
z miesz kań ca mi na co dzień. Obiekt
przy Głę boc kiej nie jest ide al ny
– skła da się głów nie z sa li wi do wi -
sko wej, obec nie ma tyl ko jed ną sa lę
warsz ta to wą. Ce lem mo im i mo je go
ze spo łu jest jed nak jak naj efek tyw -
niej sze wy ko rzy sta nie ka żde go cen -
ty me tra tej po wierzch ni. 

Co znaj dzie się w ofer cie Głę boc -
kiej 66?

Two rząc pro gram, opie ra li śmy się
na wy ni kach kon sul ta cji spo łecz -
nych i na szym do świad cze niu. Wie -
my, że miesz kań cy wschod niej Bia -
ło łę ki są spra gnie ni wy da rzeń kul tu -
ral nych i wo le li by nie mu sieć wo zić
swo ich dzie ci na za ję cia ar ty stycz ne
do od da lo nych czę ści mia sta. Sta -
wia my na moc ną sce nę mu zycz ną.
Bia ło łę ka to nie ko niec świa ta – i tu
mo gą przy je żdżać zna ne na zwi ska.
Przy go to wu je my ta kże spe cjal ną
ofer tę dla dzie ci i mło dzie ży. To
wszyst ko jed nak to pro po zy cja
wstęp na. Bę dzie my słu chać miesz -
kań ców, re ago wać na ich po trze by
i do sto so wy wać do nich pro gram. 

No wą pla ców kę otwie ra cie z hu -
kiem!

Otwar cie Głę boc kiej 66 od bę -
dzie się 9 i 10 wrze śnia. Wy da rze -
nie roz pocz nie się w pią tek
o 19:00 od se tów DJ'skich.
O 20:00 na sce nie usta wio nej
na da chu bu dyn ku po ja wi się Za -
ko po wer, a tuż po kon cer cie,
na after par ty, za pro si Hi rek
Wro na. Na kon cert mo żna za brać
dzie ci – na miej scu bę dą na nich
cze kać ani ma to rzy. So bo ta to
Ro dzin ny Dzień Otwar ty.
Od 11:00 do 15:00 za pra sza my
na ani ma cje dla dzie ci, kon cer ty,
pre zen ta cję ośrod ka i wie le in -
nych atrak cji. Na wszyst kie wy da -
rze nia wstęp wol ny. Na kon cert
Za ko po wer ko niecz na jest jed -
nak re zer wa cja bez płat nych wej -
śció wek – cze ka my na zgło sze nia
pod nu me rem 22 614–66–56, ma -
ilo wo: ka sa@bok.waw.pl oraz
w ka sie Bia ło łęc kie go Ośrod ka

Kul tu ry przy uli cy Vin cen ta van
Go gha 1. 

BOK chce przy bli żać Bia ło łę kę
do War sza wy. Kul tu ra mo że być
sku tecz nym łącz ni kiem?

Kul tu ra to świet ny spo sób, bo
uczy i roz wi ja. Ka żda jej for ma.
A jak ktoś się roz wi ja, to się ga wy -
so ko – gdzie kol wiek jest. Bia ło łę -
ka jest czę ścią War sza wy. Nie daj -
my się jed nak zwa rio wać z mo dą
na upo dab nia nie się do in nych jej
dziel nic. Wi dzieć cel, uspraw niać
pro ce sy i dbać o ja kość – to do ty -
czy wszyst kie go. Ta kże kształ to wa -
nia mło dej dziel ni cy, któ ra po win -
na się roz wi jać, ale też chwa lić
tym, że jest tro chę in na. A kul tu -
ra? Jej wy jąt ko wość po le ga
na tym, że nie ma w niej po dzia -
łów. I że da je ra dość. Dla te go tak
faj nie jest być „pa nią od kul tu ry”!

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

3 Pokoje z kuchnią świętują urodziny
�We wrześniu mijają dwa lata od czasu, kiedy 3 Pokoje
z Kuchnią oficjalnie rozpoczęły działalność na Zielonej
Białołęce. To był bardzo ciekawy czas - sąsiedzi
zorganizowali wiele spotkań, warsztatów i kursów.

In ten syw nie roz wi ja się pra cow -
nia i ogród są siedz ki. Spa wa nie,
szli fo wa nie, ma lo wa nie – od na -
wia ne są me ble, po wsta ją ob ra zy,
szaf ki i star tu je na wet są siedz ka
wę dzar nia! W ogro dzie od nie -
daw na miesz ka pszcze la ro dzi na.
Opie ku no wie ula cze ka ją na miód
z Głę boc kiej. 

– Je ste śmy dum ni, że wy sił ki
gru py ogro do wej do ce ni li m.in.
or ga ni za to rzy fe sti wa lu Mal ta
w Po zna niu, gdzie mie li śmy za -
szczyt za pre zen to wać ogól no pol -
skiej pu blicz no ści część na szych
pro jek tów pro wa dzo nych w ra -
mach dzia łal no ści 3 Po koi
z Kuch nią – mó wi Ka ro li na Adelt
– Pa proc ka, dy rek tor Bia ło łęc kie -
go Ośrod ka Kul tu ry. – Na uro dzi -

ny za pra sza my wszyst kich miesz -
kań ców, są sia dów, któ rym bli ska
jest idea dzia ła nia 3 Po koi
z Kuch nią – rów nież tych, któ rzy
po ja wią się przy Głę boc kiej 84
po raz pierw szy. W naj bli ższych
pla nach mię dzy są siedz kiej dzia -
łal no ści jest wer ni saż wy sta wy do -
ku men tu ją cej po wsta wa nie i roz -
wój ogro du oraz są siedz ka ko la -
cja. Za chę ca my do włą cza nia się
w przy go to wa nia. Je śli chce cie
po znać są sia dów, po roz ma wiać,
po czę sto wać wła sny mi prze two ra -
mi, to jest to do sko na ły mo ment! 

Im pre za uro dzi no wa 3 po koi
z kuch nią – 13 wrze śnia – przy go -
to wa nia od 10.00, Gar den Par ty
od 18.00.

(red)

Nowy sezon otwieramy z hukiem
�Z Karoliną Adelt-Paprocką, dyrektorką Białołęckiego Ośrodka Kultury rozmawia
Paulina Butlewska.





·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

DOM I OGRÓD
·dragosswood.pl dostarczamy drewno
kominkowe i opałowe, świeże i sezonowane,
zapewniamy transport i dogodne godziny dostaw,
kontakt 606-852-706

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

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

·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

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

NIERUCHOMOŚCI
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3-POKOJOWE SPRZEDAM

Do sprzedania 3 pok (68,55 m2)
mieszkanie pokazowe od dewelopera

z ogródkiem, ciche, jasne, umeblowane,
wyposażone gotowe do wprowadzenia.
Cena 480.000 zł. Możliwość dokupienia

miejsca postojowego w garażu
podziemnym za 20.000 zł. Tel.

664-030-725

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO DZIAŁKĘ 945
METRÓW. Targówek. Cicha, zielona ulica.
W pobliżu szkoła i druga linia metra. 691 –
643-888

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

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·POD DOM 508-644-253

NAUKA
·ANGIELSKI korepetycje matura konwersacje,
dojazd do ucznia www.angielskibialoleka.pl

·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

OGŁOSZENIA DROBNE DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony poszukuje pracowników
kwalifikowanych i niekwalifikowanych do pracy
w ochronie obiektów W-wa. Rekrutacja w dni
robocze godz. 10-15 Al. Stanów Zjednoczonych
32 lok. U12 Tel. 601-586-387
·Do naszej siedziby w Ząbkach poszukujemy
pilnie Frezera Konwencjonalnego. Wymagania:
– umiejętność obsługi frezarek pionowych
i poziomych – wykształcenie minimum zasadnicze
– doświadczenie na oferowanym stanowisku
minimum 2-3 lata – bardzo dobra znajomość
rysunku technicznego i zagadnień związanych
z obróbką metali – umiejętność posługiwania się
podstawowymi przyrządami pomiarowymi
– umiejętność dobrego planowania pracy własnej
– samodzielność, rzetelność, dokładność,
cierpliwość, odpowiedzialność Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę
– pracę w przedsiębiorstwie o już ugruntowanej
pozycji na rynku – przyjazną atmosferę w pracy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kwalifikacji płatne uczciwie i zawsze w terminie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji przy
wsparciu pracodawcy – miejsce pracy z dobrym
dojazdem komunikacją miejską 502-387-942

PPaannóóww  ddoo  oocchhrroonnyy  2222 883344--3344--0000

·Pracownicy poszukiwani do sprzątania na
terenie Warszawy. Prosimy kontaktować się za
pomocą e-maila biuro@knowhow.waw.pl lub
telefonicznie 22 614-01-55. Praca w różnych
dzielnicach

Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje kucharza z doświadczeniem.

Tel. 516-104-576

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Galeria Północna się zapełnia
�Zarówno budowa, jak i negocjacje z najemcami
centrum handlowego na Tarchominie idą zgodnie z
planem.

Po nad 45 tys. m2 po wierzch ni po -
wsta ją cej przy Świa to wi da Ga le rii
Pół noc nej ma już swo ich na jem ców,
któ rzy za nie ca ły rok otwo rzą no we
skle py i lo ka le. Wśród skle pów
odzie żo wych na szcze gól ną uwa gę
za słu gu je Fo re ver 21. Ten ame ry -
kań ski gi gant do pie ro wcho dzi
na eu ro pej ski ry nek a sklep na Tar -
cho mi nie bę dzie jed nym z pierw -
szych w Pol sce. W Ga le rii Pół noc -
nej spo tka my też po pu lar ne mar ki,
ta kie jak H&M, Wól czan ka, Re se -
rved, Ho use, Cropp, Sin say, MO -
HI TO i CCC, a z wy ższej pół ki:
iSpot, Red Ru bin, W. Kruk, Wit t -
chen, Vi stu la i Pan do ra.

Miesz kań cy Tar cho mi na praw do -
po dob nie naj bar dziej cze ka ją
na otwar cie wie lo sa lo we go ki na, na -
le żą ce go do po pu lar nej w War sza -
wie sie ci Ci ne ma Ci ty. Naj więk szy
po wierzch nio wo bę dzie hi per mar -
ket Car re fo ur, zaś wa żne miej sce
w Ga le rii Pół noc nej zaj mą zna ne
mar ki Em pik, Smyk i Mar tes Sport.

Wiel kie cen tra han dlo we nie mo -
gą obyć się bez stref ga stro no micz -
nych. GTC już wcze śniej in for mo -
wa ło, że na Tar cho min za wi ta ją
Bur ger King i KFC, ale te raz li sta
re stau ra cji i ba rów wy glą da du żo
cie ka wiej. Są na niej Sa lad Sto ry
i Sub way, a ta kże mniej po pu lar ne
Olimp i Se vi Ke bab. Znaj dzie się
też miej sce dla pierw szych w tej czę -
ści mia sta lo ka li Dun kin' Do nuts
i Gry can.

Co raz dłu ższą li stę na jem ców za -
my ka Enel med, któ ry otwo rzy
przy Świa to wi da cen trum me dycz -
ne. Nie wia do mo jesz cze, kto po -
pro wa dzi klub fit ness i cen trum za -
baw dla dzie ci.

Otwar cie Ga le rii Pół noc nej naj -
póź niej w czerw cu przy szłe go ro ku.
Obec nie jej plac bu do wy roz sze rzył
się na Świa to wi da. GTC sfi nan so -
wa ło bu do wę dru giej jezd ni tej uli cy
po mię dzy Mo dliń ską a Trak tem
Nad wi ślań skim.

(dg)

– Czy je sień nie jest głów nie
okre sem zbio rów?

– Jak naj bar dziej, ale ta kże
naj lep szą po rą na sa dze nie
i roz mna ża nie ro ślin. Do te go
do cho dzą ko niecz ne za bie gi
pie lę gna cyj ne i po rząd ko we
– trze ba dzia łać spraw nie, by
za po biec cho ro bom grzy bi -
czym ro ślin i odży wić gle bę.

– Nie le piej no we ro śli ny po -
sa dzić wio sną, na no wy se zon?

– To wła śnie wrze sień jest naj -
lep szym cza sem, aby za dbać o wy -
gląd na sze go ogro du na wio snę!
Te raz sa dzi my ro śli ny ce bu lo we,
zi mu ją ce w grun cie, sa dzi my
i prze sa dza my drze wa i krze wy. To
do sko na ła po ra na za kła da nie
i uzu peł nie nie traw ni ka – wil goć
i cie pło po zwo lą mu się ład nie za -
ko rze nić. Nie za po mi naj my o roz -
mna ża niu ro ślin: roz mna ża my
przez po dział i sa dzi my na no wo
wie le by lin – przede wszyst kim te,
któ re kwi tły wio sną i la tem oraz
tra wy ozdob ne.

– Czy je sie nią sto su je my
w ogro dzie ja kie kol wiek na wo zy?

– Tyl ko wy bra ne, gdyż nie któ re
przed łu ża ją okres we ge ta cji drzew
i krze wów – pę dy nie zdą żą
przed zi mą zdrew nieć i pod czas
mro zów prze mar z ną. Przede
wszyst kim na le ży do kład nie wy -
gra bić opa dłe li ście, chwa sty, zgni -
łe owo ce – i zli kwi do wać, bo wiem
w tych po zo sta ło ściach mo gą zi -

mo wać szkod ni ki lub za rod ni ki
grzy bów.

– Czy wła ści cie le ogro dów mo -
gą to zro bić sa mo dziel nie?

– Pie lę gna cję – jak naj bar -
dziej. Za le cam jed nak
ogrom ną roz wa gę w ko rzy -
sta niu z na wo zów i opry -
sków.

Wie le osób oba wia się
współ pra cy z ar chi tek tem kra -

jo bra zu, z oba wy przed kosz ta mi.
Nie po trzeb nie. Pro fe sjo nal na eki -
pa jest gwa ran cją sta ran nej pie lę -
gna cji oraz od po wied nie go do bo ru
ro ślin do gle by i na sło necz nie nia.
Raz po sa dzo ne ro śli ny bę dą kwi tły
la ta mi, a za pro jek to wa ne ele men -
ty ma łej ar chi tek tu ry – ław ki, stud -
nie, oczka wod ne, rzeź by ogro do -
we, al ta ny, ście żki, pla ce za baw,
kom po stow ni ki itd. spra wią, iż
ogród bar dzo dłu go bę dzie wy glą -
dał ele ganc ko i es te tycz nie.

Wrzesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników.
O zabiegach pielęgnacyjnych, które należy wykonać właśnie w tym miesiącu,
rozmawiamy z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu.

Justyna Tuszyńska
Pro jek ty, za kła da nie, pie lę gna cja ogro dów

tel. 607-617-744
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�Bieg przez Most po wo li sta je się sta łą
po zy cją w ka len da rzu bie ga cza. Po raz
czwar ty, tra dy cyj nie na po cząt ku wrze -
śnia, spo tka my się, aby wspól nie prze -
biec po uli cach Tar cho mi na, No wo -
dwo rów i naj młod szym war szaw skim
mo ście im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie.

Tra sa po dob na do ze szło rocz nej, zmie ni ły się je dy -
nie start i me ta, bo zo sta ły prze su nię te o kil ka dzie siąt
me trów do Par ku Pi cas sa. Ale jej dłu gość na dal wy -
no si 10 km, ma atest Pol skie go Związ ku Lek kiej
Atle ty ki, co ozna cza, że mo żna ofi cjal nie „ro bić ży -
ciów ki”, a jej na wierzch nia jest cał ko wi cie as fal to wa.
Do dat ko wo, na mo ście im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
zo sta nie utwo rzo ny od ci nek spe cjal ny. Kto go prze -
bie gnie naj szyb ciej, ten otrzy ma osob ną na gro dę.
War to przy tym wspo mnieć, że od ci nek spe cjal ny za -
wie ra dwa ok. 200 – 250 me tro we pod bie gi i jest ulo -
ko wa ny na ostat nich 4 km tra sy. Dla te go tak wa żne
jest ra cjo nal ne roz ło że nie sił pod czas bie gu.

Start bie gu – 4 wrze śnia o godz. 11:00. Bie ga cze wy -
bie gną z Par ku Pi cas sa na ul. Świ der ską w kie run ku
No wo dwo rów. Da lej tra sa po pro wa dzi przez uli ce:
No wo dwor ską, Od kry tą, aż do skrzy żo wa nia z ul. Or -
do nów ny, gdzie bę dzie za wrot ka. Wró cą tym sa mym
ukła dem ulic, tzn.: Od kry tą, No wo dwor ską i Świ der -
ską. Po pra wej stro nie mi ną Park Pi cas sa i do bie gną
do mo stu. Most po ko na ją dwa ra zy: w kie run ku Bie -
lan, gdzie na wró cą na ul. Fa ry sa i w kie run ku Bia ło łę -
ki, gdzie do bie gną już do me ty w Par ku Pi cas sa.
Przez ca ły czas bę dzie my mo gli ob ser wo wać dwu ko -
lo ro wy pe le ton, po nie waż w tym ro ku Pa nie otrzy ma -
ją ró żo we ko szul ki, na to miast Pa no wie – nie bie skie.
Dla za chę ty, do pa kie tu star to we go or ga ni za tor bie -
gu do rzu cił chu s tę, któ rą mo żna wy ko rzy stać np. ja ko
opa skę na gło wę lub koł nierz na szy ję oraz opa skę -
-sa szet kę do prze cho wy wa nia, np. klu czy lub mp3.
Na me cie, na ka żde go kto ukoń czy bieg bę dzie cze -
kał me dal pa miąt ko wy.

Pa kie ty star to we bę dzie mo żna ode brać w biu rze
za wo dów (Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry przy Par ku Pi -
cas sa) w przed dzień bie gu, czy li 3 wrze śnia
w godz. 14:00 – 18:00 lub w dniu bie gu, 4 wrze śnia
w godz. 08:00 – 10:00. Ale, że by do stać pa kiet, trze ba
się naj pierw za pi sać na bieg i opła cić wpi so we. Bę -
dzie to mo żli we aż do 3 wrze śnia do godz. 18:00 (za -
pi sy przez in ter net tyl ko do 31 sierp nia). Wy so kość
opłat jest za le żna od miej sca za miesz ka nia (za mel do -
wa ni na Bia ło łę ce pła cą mniej), a ta kże od da ty do -
ko ny wa nia opła ty (im póź niej, tym dro żej). Wię cej
o opła tach, ter mi nach, pa kie tach, re gu la mi nie bie gu
na www.bieg prze zmost.pl.

Te raz już wy star czy tyl ko do brze się przy go to wać
i wy star to wać, a no gi sa me po nio są.

Białołęka
znowu w biegu




