
Budowa gazociągu wysokiego
ciśnienia doprowadzi do zniszcze-
nia półdzikiego terenu nad Kana-
łem Żerańskim. Po jej zakończe-
niu firma Gaz-System wykona na-
sadzenia zastępcze, do których
zostanie zobowiązana przez woje-
wodę Zdzisława Sipierę. Aktual-
nie mowa jest o dosadzeniu mak-
symalnie 5000 młodych drzew
do lasu między ulicami Wałuszew-
ską i Insurekcji oraz 100–300
większych, wysokich na 5–6 me-
trów, przy najważniejszych uli-
cach Białołęki.

Oddzielnym tematem pozostaje
zagospodarowanie brzegów, które
miało być wynikiem porozumienia
między Urzędem m.st. Warszawy
a Gaz-Systemem. Pierwotnie mia-
ło zostać zawarte w wakacje, ale
negocjacje się przedłużyły. Wice-
prezydent Warszawy Michał Ol-
szewski mówił na ostatnim spo-
tkaniu z mieszkańcami Białołęki,

że Gaz-System ma pewne uwagi
do porozumienia i konieczne są
dalsze rozmowy. Dziś wiemy już,
jakie to uwagi.

W przesłanym do warszawskie-
go ratusza piśmie dyrektor pionu
inwestycji Gaz-Systemu Piotr Ku-
rzawa poinformował o odrzuce-
niu propozycji porozumienia.

– Stoimy na stanowisku, że wy-
mienione w porozumieniu inten-
cyjnym działania przypisane na-
szej spółce w zakresie czynności
rewitalizacyjnych Kanału Żerań-
skiego pokrywają się z Państwa
postulatem, wniesionym do po-
stępowania o wydanie decyzji po-
zwolenia na budowę. W związku
z tym informujemy, że wskazane
w porozumieniu nasadzenia rewi-
talizacyjne winny być ujęte w de-
cyzji administracyjnej, co czyni to
porozumienie nieaktualnym.

Innymi słowy: Gaz-System chce
ograniczyć się do zasadzenia

drzew w innych miejscach Biało-
łęki, do czego zostanie zobowią-
zany przez wojewodę, ale odma-
wia wzięcia udziału w zagospoda-
rowaniu brzegów Kanału. Zda-
niem władz spółki Białołęka i tak
bardzo zyska na budowie gazocią-
gu, ponieważ dzięki blokowi ga-
zowemu zmniejszy się emisja za-
nieczyszczeń z elektrociepłowni

Gazociąg ogołoci okolice Kanału?

Porozumienie zerwane
� Negocjacje między warszawskim samorządem a inwestorem
wstrzymane. Wciąż nie ma porozumienia, dotyczącego
zagospodarowania brzegów po zakończeniu budowy.

N
r1

5
(3

54
)

23
w

rz
e

śn
ia

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

BBIIAAŁŁOOŁŁĘĘCCKKIIEE

NAKŁAD 25 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

IS
SN

 1
64

1–
75

85

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

dokończenie na stronie 2



reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Że rań i ubę dzie ob słu gu ją cych ją
cię ża ró wek.

– Roz mo wy nie są za koń czo ne,
a treść po ro zu mie nia do ty czą ce go
za go spo da ro wa nia brze gów bę dzie
na dal ne go cjo wa na – mó wi wi ce -
pre zy dent Ol szew ski. – Za da niem
Gaz -Sys te mu jest bu do wa ga zo cią -
gu i na tym się sku pia. Trud no ocze -
ki wać od in we sto ra ja snych de kla ra -

cji jesz cze przed roz po czę ciem kon -
sul ta cji spo łecz nych. Dla nas klu -
czo we jest do pro wa dze nie do te go,
by jak naj więk sza część na sa dzeń
za stęp czych tra fi ła na Bia ło łę kę.

Nie jest ja sne, w ja kim sta nie
Gaz -Sys tem po zo sta wi te ren
nad Ka na łem, je śli nie uda się za -
wrzeć po ro zu mie nia. Wia do mo, że
nad kil ku me tro wej sze ro ko ści pa -
sem bez po śred nio nad ga zo cią giem
nie wol no bę dzie sa dzić drzew.

Gaz -Sys tem: „Upo rząd ku je my
te ren”

Po pro si li śmy o ko men tarz To -
ma sza Pie tra sień skie go, rzecz ni ka
Gaz -Sys te mu.

„Czyn no ści re wi ta li za cyj ne Ka -
na łu Że rań skie go spół ka
Gaz-Sys tem w znacz nym za kre sie
zre ali zu je po przez dzia ła nia, któ -
re zo sta ną uję te w po zwo le niu
na bu do wę, któ re wy da wo je wo -
da. Pi sem ne de kla ra cje w tym za -

kre sie spół ka zło ży ła wła dzom
War sza wy (12 wrze śnia) i wo je -
wo dzie (16 wrze śnia). W pi smach
tych in we stor in for mu je, że do -
pusz cza mo żli wość do ko na nia na -

sa dzeń kom pen sa cyj nych w gra ni -
cach War sza wy. Nie wi dzi my za -
tem za sad no ści pod pi sy wa nia od -
ręb ne go do ku men tu, któ ry nie
ma żad nej mo cy praw nej. O kon -
kret nej lo ka li za cji wy ko na nia na -
sa dzeń zde cy du je wo je wo da w de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę.

Pra gnie my ta kże pod kre ślić, że
po za koń cze niu bu do wy ga zo cią -
gu na da nym te re nie wy ko naw ca
ro bót bu dow la nych ma obo wią -
zek przy wró ce nia nie ru cho mo ści
do sta nu po przed nie go, tzn. upo -
rząd ko wa nia te re nu.

In for mu je my ta kże, że do bu -
dże tu mia sta po wy bu do wa niu ga -
zo cią gu spół ka bę dzie uisz czać co -
rocz ny po da tek od nie ru cho mo ści
w wy so ko ści 2% war to ści in we sty -
cji zlo ka li zo wa nej na tym te re nie.

Bę dzie to kwo ta re gu lar nie wpły -
wa ją ca do bu dże tu War sza wy, któ -
rą mo żna bę dzie prze zna czyć
na po trze by miesz kań ców Bia ło łę -
ki, w tym te do ty czą ce te re nów
wo kół Ka na łu Że rań skie go”.

Stra te gicz na in we sty cja
na Bia ło łę ce

Gaz -Sys tem jest w 100% pań -
stwo wą spół ką, od po wia da ją cą
za prze sył ga zu ziem ne go i uwa -
ża ną za jed ną ze stra te gicz nych
dla pol skiej go spo dar ki firm.
Na la ta 2015–2020 spół ka za pla -
no wa ła bu do wę po nad 2000 km
ga zo cią gów, ma ją cych po pra wić
zdol no ści im por to we Pol ski i tym
sa mym zmniej szyć jej uza le żnie -
nie od ga zu z Ro sji. Gaz -Sys tem
dys po nu je ka pi ta łem za kła do wym
w wy so ko ści 3,77 mld zł.

Bu do wa ga zo cią gu po mię dzy
tłocz nią ga zu w Rem belsz czyź nie
ko ło Nie po rę tu a elek tro cie płow -
nią na Że ra niu umo żli wi uru cho -
mie nie w niej no wo cze sne go, ga -
zo we go blo ku ener ge tycz ne go
i zmniej sze nie zu ży cia wę gla. Za -
nim to na stą pi, Gaz -Sys tem bę -
dzie mu siał wy ciąć oko -
ło 1300–1800 drzew, któ re ro sną
nad za pla no wa nym prze bie giem
ga zo cią gu.

(dg)

dokończenie ze strony 1

Porozumienie zerwane
Gaz-System
będzie musiał wyciąć
około 1300–1800 drzew,
które rosną
nad zaplanowanym
przebiegiem gazociągu.
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nexteam 17,5

Nie mal do kład nie rok te mu po -
nad 11 tys. osób po par ło pe ty cję
o bu do wę w po bli żu wę zła tra sy
S8 z Głę boc ką sta cji me tra, przy -
go to wa ną przez jed ne go z miesz -
kań ców wschod niej Bia ło łę ki, Ka -
mi la Haj du ka. Od po wiedź Biu ra
Dro go wnic twa m.st. War sza wy,
pod le ga ją ce go wów czas wi ce pre -
zy den to wi Jac ko wi Woj cie cho wi -
czo wi, by ła od mow na. Urzęd ni cy
po wo ły wa li się na stu dium, zgod -
nie z któ rym w 2050 ro ku
na wschod niej Bia ło łę ce bę dzie
miesz kać 57 tys. osób, a więc zbyt

ma ło, by uza sad nia ło to bu do wę
me tra. We dług zwo len ni ków „bia -
ło łęc kie go” me tra licz ba ta jest
zde cy do wa nie za ni żo na, zaś

przy S8 mógł by po wstać wę zeł
prze siad ko wy dla pa sa że rów m.in.
z Ma rek i Ra dzy mi na. Po dy mi sji
wi ce pre zy den ta Woj cie cho wi cza,

któ re go obo wiąz ki z dzie dzi nie
trans por tu prze jął Mi chał Ol -
szew ski, o spra wie znów zro bi ło
się gło śno.

Już po nad 2200 osób pod pi sa ło
ko lej ną pe ty cję Ka mi la Haj du ka,
tym ra zem wzy wa ją cą Ra dę War -
sza wy do przy zna nia pie nię dzy
na in we sty cje ko mu ni ka cyj ne,
ma ją ce roz wią zać pro ble my Bia -
ło łę ki. Miesz kań cy do ma ga ją się
te raz nie tyl ko bu do wy sta cji me -
tra, ale też li nii tram wa jo wych
z Bród na na wschod nią Bia ło łę kę
i wzdłuż Mo dliń skiej, na przed łu -

że niu Mo stu Skło dow skiej -Cu rie
oraz prze bu do wy sie ci dróg
na wschod niej Bia ło łę ce, bu do wy
no wej du żej pę tli au to bu so wej,
bu do wy uli cy w re zer wie te re nu
pod Tra sę Ol szyn ki Gro chow -
skiej, prze bu do wy zjaz du z mo stu
Skło dow skiej -Cu rie na Tar cho -
min, do bu do wa nia obu stron nych
bu spa sów na Głę boc kiej i Win -
cen te go, po łą cze nia Re gat z me -
trem au to bu sem eks pre so wym,
prze kształ ce nia 326 w li nię ca ło ty -
go dnio wą i wzmoc nie nia li nii 509
i 518 do dat ko wy mi kur sa mi.

Sa mo uru cho mie nie do dat ko -
wych au to bu sów kosz to wa ło by
kil ka na ście mi lio nów rocz nie, zaś
war tość wszyst kich wy mie nio -
nych in we sty cji prze kra cza mi -
liard. Je śli Ra da War sza wy zgo -
dzi ła by się zre ali zo wać wszyst kie
po stu la ty, bu do wa z pew no ścią
trwa ła by la ta mi. Rad na Alek san -
dra Ga jew ska uwa ża, że naj pierw
na le ży prze dys ku to wać in we sty -
cje dla Bia ło łę ki na ko mi sji in we -
sty cyj nej.

– Zau wa ża my pro ble my ko mu -
ni ka cyj ne w dziel ni cy, wy stę pu ją -
ce po mi mo pod ję tych do tej po ry
wie lo mi lio no wych in we sty cji
– mó wi rad na. – Bia ło łęc ki klub
PO zgło sił do nas ini cja ty wę zwo -
ła nia ko mi sji in we sty cyj nej
w spra wie ko mu ni ka cji na Bia ło -
łę ce, na któ rej wspól nie z rad ny -
mi mia sta, dziel ni cy i dy rek to ra mi
biur oraz jed no stek mo gli by śmy
na kre ślić plan dzia ła nia, ale
i prio ry te ty in we sty cyj ne. Ko mi sja
to wła ści we miej sce do me ry to -
rycz nej roz mo wy. To ona mo że
skie ro wać wnio ski pod ob ra dy
Ra dy War sza wy.

Od nie sie nie do po stu la tów
miesz kań ców za po wie dzie li bia ło -
łęc cy rad ni PO, któ rzy po pro si li
o zwo ła nie w tej spra wie se sji ra -
dy dziel ni cy.

(dg)

Śmiała wizja dla Białołęki. Trwa zbieranie podpisów
� Stacja metra, trzy linie tramwajowe, szersza Głębocka i nowe linie autobusowe – lista życzeń mieszkańców Białołęki jest długa.

Już ponad
2200 osób podpisało
kolejną petycję Kamila
Hajduka.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Jed no cze sne pra ce nad po sze -
rze niem jezd ni przy Ga le rii Pół -
noc nej i przed łu że niem li nii tram -
wa jo wej na No wo dwo ry spra wia -

ją, że naj gę ściej za bu do wa na
część Bia ło łę ki utknę ła w ogrom -
nych kor kach. W go dzi nach
szczy tu set ki sa mo cho dów kor ku -

ją Od kry tą, No wo dwor ską, Stru -
my ko wą i na wet Łą czą cą, po wo -
du jąc ogrom ne opóź nie nia w kur -
so wa niu au to bu sów. W skraj nych

przy pad kach pod róż ko mu ni ka cją
miej ską wy dłu ży się trzy krot nie
w sto sun ku do roz kła du, a naj -
szyb szym środ kiem trans por tu
na Tar cho mi nie jest obec nie ro -
wer.

Zde cy do wa nie bli żej za koń -
cze nia są pra ce mię dzy Mo dliń -
ską a Trak tem Nad wi ślań skim.

Wczo raj w no cy ro bot ni cy prze -
ło ży li ruch na pół noc ną jezd nię,
na któ rej wi dać świe żo na ma lo -
wa ne dwa pa sy ru chu, pro wa -
dzą ce w głąb Tar cho mi na.
Na czę ści przy stan ków au to bu -
so wych sto ją już wia ty, a chod ni -
ki zo sta ły wy re mon to wa ne i wy -
po sa żo ne w guz ki dla nie wi do -
mych. Du że zmia ny prze szedł
przy sta nek obok ra tu sza dziel ni -
cy, z któ re go po la tach znik nę ła
za pusz czo na wia ta z kio skiem,

a za to ka zo sta ła nie co przy su -
nię ta do urzę du.

Tym cza sem na no wo dwor skim
od cin ku Świa to wi da trwa mon taż
szyn (do ce lo wo to ro wi sko bę dzie
po ro śnię te tra wą), któ rym dwu -
kie run ko we tram wa je do ja dą
do tym cza so wej pę tli przy Stru -
my ko wej. Ron do Li gi Mor skiej
i Rzecz nej zo sta ło już prze bu do -
wa ne na zwy kłe skrzy żo wa nie, zaś
te raz pra ce dro go we kon cen tru ją
się na wy so ko ści uli cy Štefáni ka.
Przy oka zji bu do wy li nii tram wa -
jo wej ist nie ją ca tam sta ra jezd nia
Świa to wi da zo sta nie czę ścio wo
wy re mon to wa na. Je den z naj wa -
żniej szych ele men tów in we sty cji,
czy li po łą cze nie z to ro wi skiem
obok pę tli „Tar cho min Ko ściel -
ny”, jest już go to wy. W cie niu
wiel kiej in we sty cji Za rząd Dróg
Miej skich bły ska wicz nie prze pro -
wa dził ma łą: ro we rzy ści je żdżą już
as fal to wym łącz ni kiem mię dzy
Świa to wi da a My śli bor ską i Stru -
my ko wą.

GTC nie po da je ofi cjal nej da ty
za koń cze nia utrud nień przy Ga le rii
Pół noc nej, ale go łym okiem wi dać,
że pra ce nie po trwa ją dłu go. Do bre
tem po ma ją ta kże fir my Stra bag
i ZUE, bu du ją ce li nię tram wa jo wą.
Skrzy żo wa nie ze Štefáni ka ma zo -
stać otwar te 26 wrze śnia. Je śli cho -
dzi o ca łą in we sty cję, to kon sor cjum
ma czas do 7 lu te go, ale źró dła zbli -
żo ne do bu dow ni czych nie ofi cjal nie
do no szą, że mo żli we jest za koń cze -
nie bu do wy na wet dwa mie sią ce
wcze śniej. Póź niej cze ka ją nas jesz -
cze od bio ry tech nicz ne, któ re po -
trwa ją kil ka ty go dni. W prak ty ce
tram wa je mo gą do trzeć na No wo -
dwo ry na prze ło mie grud nia i stycz -
nia.

(dg)

Światowida coraz szersza

Tramwaj przed terminem?
� Autobusy uwięzione w korkach i chaos wokół placów budowy dają się we znaki
mieszkańcom Tarchomina i Nowodworów. Na szczęście to ostatnie dni utrudnień.

Firmy
budujące linię
tramwajową mają na to
czas do 7 lutego, ale
źródła zbliżone
do budowniczych
nieoficjalnie donoszą, że
możliwe jest zakończenie
budowy nawet dwa
miesiące wcześniej.



Naj czę ściej spo ty ka nym na Bia -
ło łę ce spo so bem na prze kra cza ją -
cych pręd kość kie row ców są pro gi
zwal nia ją ce. Ich sku tecz ność jest
du ża, jed nak ka żde uspo ko je nie
ru chu skut ku je fa lą kry ty ki ze stro -
ny wła ści cie li sa mo cho dów. Gdy
o fi zycz ne spo wol nie nie aut po -
pro si li miesz kań cy uli cy Pod ró żni -
czej, urząd dziel ni cy po sta no wił
za sto so wać roz wią za nie – jak
na Bia ło łę kę – bar dzo no wa tor -
skie: eso wa nie jezd ni.

W wy bra nych miej scach jezd nia
na Pod ró żni czej i Kro kwi zo sta ła
zwę żo na za po mo cą słup ków i wy -
gro dzeń, zmu sza ją cych kie row -
ców do wy ko na nia w ma łych od -
stę pach cza su kil ku skrę tów.
W re zul ta cie sa mo cho dy ja dą
wol niej, a ruch nie jest płyn ny.
Eso wa nie zmu sza do zdję cia no gi
z ga zu w miej scu uczęsz cza nym
przez dzie ci, a ta kże znie chę ca
do omi ja nia za kor ko wa nych Kla -

sy ków i Mo dliń skiej lo kal ny mi
uli ca mi Hen ry ko wa. Naj bar dziej
spek ta ku lar nym skut kiem są jed -
nak kor ki, któ rych wcze śniej
w tym miej scu nie by ło.

Ro dzi ce od wo żą cy dzie ci
do Szko ły Pod sta wo wej im. prof.
Ma ria na Fal skie go są wście kli.
W po ran nym szczy cie Pod ró żni -
cza jest cał ko wi cie za kor ko wa na,
a kie row cy nie są pew ni, kto ma
pierw szeń stwo przy po ko ny wa niu
prze wę żeń na jezd ni. Po wa żne
pro ble my po ja wi ły się ta kże
na skrzy żo wa niu Kla sy ków z Kro -
kwi. Zmniej szo na przez eso wa nie
prze pu sto wość Kro kwi spra wia,
że sa mo cho dy cze ka ją ce na skręt
w tę uli cę blo ku ją ruch na wprost
po Kla sy ków. W przy szłym ro ku
skrzy żo wa nie cze ka prze bu do wa,
po le ga ją ca na do da niu le wo skrę -
tu w Kro kwi. Pro jekt ten zo stał
wy bra ny przez miesz kań ców w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.

– W no wym ro ku szkol nym
dzie ci spóź nia ją się no to rycz nie
i ma ją ob ni ża ną oce nę ze spra wo -
wa nia – mó wi jed na z ma tek.
– Oczy wi ście mo gę wy je żdżać pół
go dzi ny wcze śniej, ale czy wła śnie
o to cho dzi ło, że by ode brać dzie -
ciom pół go dzi ny snu? Mam na -
dzie ję, że szko ła ofi cjal nie za pro -
te stu je prze ciw ko te mu roz wią za -
niu. Zgło szę ta ki wnio sek na naj -
bli ższym ze bra niu.

– Eso wa nie w ogó le nie speł nia
za da nia, a je dy nie utrud nia ży cie
ro dzi com i dez or ga ni zu je pra cę
szko ły – do da je oj ciec ucznia ze
szko ły pod sta wo wej przy Pod ró -
żni czej. – Uli ca jest peł na sa mo -
cho dów tyl ko w go dzi nach od wo -
że nia i od bie ra nia dzie ci ze szko -
ły. Do tych czas skrzy żo wa nie
Uczniow skiej z Pod ró żni czą sku -
tecz nie spo wal nia ło ruch w ka żdą
stro nę. Te raz set ki ro dzi ców prze -
ży wa ją kosz mar, dzie ci się spóź -
nia ją a pół go dzi ny po szczy cie
uli ce są pu ste, więc raj dy idio tów
na dal są mo żli we, ty le że te raz

sla lo mem. Czy to bez piecz niej -
sze?

Od po wia da Ma rze na Gaw kow -
ska, rzecz nicz ka Urzę du Dziel -
ni cy Bia ło łę ka:

Na uli cach Kro kwi i Pod ró żni -
czej wpro wa dzo ne zo sta ło uspo ko -
je nie ru chu po przez za sto so wa nie
tzw. szy kan, czy li ogra ni czeń dla
ru chu w for mie wy gro dzo nych
frag men tów jezd ni, ja ko al ter na ty -
wy dla pro gów zwal nia ją cych. Ta -
kie roz wią za nie zo sta ło za pro po -

no wa ne, a na stęp nie uzgod nio ne
z miej skim in ży nie rem ru chu Ja -
nu szem Ga la sem, któ ry jest od po -
wie dzial ny za or ga ni za cję ru chu
na dro gach pu blicz nych War sza wy.

Tzw. eso wa nie jezd ni jest po -
wszech nie sto so wa ne ja ko śro dek
uspo ko je nia ru chu na ca łym świe -

cie, a wła śnie uspo ko je nia ru chu
do ma ga li się miesz kań cy Hen ry -
ko wa w licz nych zgło sze niach,
w któ rych pod no si li kwe stię nie -
prze strze ga nia prze pi sów ru chu
dro go we go głów nie przez kie row -
ców wje żdża ją cych do War sza wy
oraz ob je żdża ją cych ko rek
na Kla sy ków. Po cząt ko wo roz wią -
za nie to mia ło być za sto so wa ne
wy łącz nie na Pod ró żni czej, ale
de cy zją in ży nie ra ru chu zo sta ło
roz sze rzo ne na uli cę Kro kwi.

Roz wią za nie zo sta ło wy bra ne
z po wo du ma łej, w po rów na niu
z pro ga mi zwal nia ją cy mi, ucią żli -
wo ści dla miesz kań ców (sa mo -
cho dy po ko nu ją ce pro gi wy wo łu ją
drga nia w miesz ka niach i po wo -
du ją ha łas). Ta ka or ga ni za cja ru -
chu po zwa la za pew nić bez pie -
czeń stwo i po go dzić in te re sy
miesz kań ców, kie row ców, ro we -
rzy stów i pie szych, a w szcze gól -
no ści dzie ci, bo w po bli żu znaj du -
je się szko ła pod sta wo wa.

To pierw sze te go ty pu roz wią -
za nie w na szej dziel ni cy i chce my
przyj rzeć się je go sku tecz no ści.
Te sty bę dą trwa ły pół ro ku. Je śli
oka że się, że no wa or ga ni za cja
ru chu nie speł nia swej funk cji we
wła ści wy spo sób, bę dzie my szu -
kać al ter na tyw nych roz wią zań.

(dg, oko)

Kor ki dez or ga ni zu ją pra cę szko ły

Uspo ko jo no ruch na Pod ró żni czej
� Na wnio sek miesz kań ców po wsta ło pierw sze na Bia ło łę ce eso wa nie jezd ni. Jed -
nym z je go skut ków są kor ki po ho ry zont.
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Setki
rodziców przeżywają
koszmar, dzieci się
spóźniają a pół godziny
po szczycie ulice są
puste, więc rajdy idiotów
nadal są możliwe, tyle że
teraz slalomem. Czy to
bezpieczniejsze? – pyta
czytelnik.
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– Bę dzie pro mo wa ła wszyst ko co
naj lep sze, czy li ro ślin ną die tę, ak -
tyw ność fi zycz ną oraz mu zy kę
w naj lep szym wy da niu. Ka żdy znaj -
dzie coś dla sie bie. Za pla no wa li śmy
ku li nar ne po ka zy oraz wy kła dy,
a na tar go wi sku bę dzie mo żna za -
ku pić zdro wą we gań ską żyw ność
oraz pro duk ty eko. Do ro śli oraz
dzie ci bę dą mo gli wziąć ak tyw ny
udział w warsz ta tach przy go to wa nia
zdro wych sło dy czy, sprin grol l sów
czy kok ta ili. Nie za brak nie ta kże
ką ci ka za baw dla naj młod szych.

Na sce nie po ja wią się ze spo ły
Mi kro mu sic, Me ry Spo lsky oraz
Bow nik – za chę ca ją or ga ni za to rzy.

Im pre za roz pocz nie się od ak -
tyw no ści fi zycz nych czy li jo gi i tre -
nin gu si ło we go a za koń czy fil mem
pro mu ją cym ro ślin ną die tę „Ma -
king the con nec tion”. W trak cie
trwa nia We ge łę ki przed sta wi cie le
za rzą du mia sta i dziel ni cy na sa dzą
no we drze wa a Schro ni sko na Pa -
lu chu za chę cać bę dzie do ad op cji
bez dom nych pie sków.

Start o godz. 11, wstęp wol ny.

Czym jest Wegełęka?
Rodzinne atrakcje na Tarchominie
� Wegełęka to nowa, rodzinna impreza na rozrywkowej
mapie Warszawy, skierowana do wszystkich, dla których
ważny jest zdrowy styl życia.

Białołęcki Ośrodek Kultury, ul.van Gogha 1, 2 października 2016.

Po co przepłacać za przedszkole?
� Trwa re kru ta cja dzie ci do no we go przed szko la
na Bia ło łę ce Dwor skiej. Ro dzi ce ponoszą w nim opła ty
do kład nie ta kie sa me, jak w przed szko lach pro wa dzo -
nych przez sa mo rząd. Koszty wyżywienia i złotówkę za
każdą godzinę po 13.00.

„Ołów ko wa Kra ina” przy ul.
Ołów ko wej 7A to ko lej ne na Bia -
ło łę ce przed szko le pu blicz ne pro -
wa dzo ne przez pod miot pry wat ny.
Ro dzi ce nie za pła cą tu tra dy cyj ne -

go cze sne go – z wy jąt kiem opłat,
któ re są obo wiąz ko we w in nych
pań stwo wych pla ców kach. Ta kie
part ner stwo pu blicz no -pry wat ne to
co raz częst sza prak ty ka nie tyl ko
w War sza wie – sa mo rząd, na któ -
rym spo czy wa obo wią zek za pew -
nie nia opie ki przed szkol nej, ku pu -
je miej sca dla dzie ci od pod mio tów
pry wat nych. Bu dy nek jest przy go -
to wa ny do przy ję cia trzech grup. Z każdym dniem ubywa wolnych

miejsc. 
– 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.
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 – mó wi dy rek tor Jo an na Ka -
mie niec 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.

Ile to kosz tu je?
Na li cza nie opłaty za czy na się

o go dzi nie 13.00 i wy no si 1 zł za
ka żdą roz po czę tą go dzi nę. Do te go
do cho dzi staw ka ży wie nio wa 13 zł
za czte ry po sił ki dzien nie (pod le ga
od pi so wi w razie nie obec no ści).

(red)

Przyjmujemy
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 - mówi
dyrektorka.







Po ło żo ny przy Ce ra micz nej, do -
słow nie pod okna mi blo ku, plac
za baw dla dzie ci cie szy się ogrom -
nym za in te re so wa niem naj młod -
szych. Co dzien nie od wie dza ny
przez dzie siąt ki osób jest cia sny
i za lud nio ny, wo kół pa nu je gwar.
Im po nu ją ca licz ba za ba wek i cha -
rak te ry stycz ne po ma rań czo we
bul wy, po któ rych mo żna ska kać,
przy cią ga ją ni czym ma gnez. I gdy
naj młod si ha sa ją od jed nej za baw -
ki do dru giej, ro dzi ce w tym cza sie
mo gą od po czy wać na ław kach,
ob ser wu jąc swo je po cie chy. Część

za bie ra na plac ta kże czwo ro no gi.
Wy dzie lo ny te ren dla zwie rząt nie
prze szka dza za ga jo nym przez nas
miesz kań com.

– W ogó le nie za uwa żam te go
wy bie gu dla czwo ro no gów – mó wi
je den z ro dzi ców. – Miej sce dla
psów jest prze cież od gro dzo ne
i nie ko li du je z pla cem za baw
– do da je ko bie ta. Te go sa me go
zda nia są rów nież po zo sta li ro dzi -
ce, któ rych uwa gę przy ku wa chło -
pak z dziew czy ną, Mło dzież pa li
pa pie ro sy. – Wy bieg jest jak naj -
bar dziej w po rząd ku. Od kąd tu

przy cho dzę, nie za uwa ży łem żad -
ne go złe go za cho wa nia zwie rząt,
nie od czu łem żad ne go dys kom -
for tu. Skan da licz ne jest pa le nie
pa pie ro sów w ta kich miej scach
jak to, a nie szcze ka nie zwie rząt
– ko men tu je mę żczy zna.

Ko mu prze szka dza?
Od mien ne go zda nia jest po nad

dwu dzie sto oso bo wa gru pa miesz -
kań ców blo ku, po ło żo ne go po są -
siedz ku do wy bie gu. W pi śmie
do bur mi strza pro szą o li kwi da cję
wy bie gu dla czwo ro no gów, z uwa -

gi na m.in.: brak sprzą ta nia od -
cho dów, za nie czysz czo ne chod ni -
ki przez zwie rzę ta czy strach dzie -
ci. We dług pro te stu ją cych, po
usu nię ciu wy bie gu te ren po wi nien
zo stać zie lo ny, plac za baw mógł by

być po sze rzo ny, a prze sia dy wa nie
mło dzie ży w tam tym miej scu
z pew no ścią by się za koń czy ło.
Z tą sa mą proś bą w imie niu
miesz kań ców do Urzę du Dziel ni -
cy zwró cił się rad ny Piotr Oracz.

– Plac za baw przy Ce ra micz nej
jest spe cy ficz nym miej scem
z uwa gi na je go prze ła do wa nie

za baw ka mi dla dzie ci. Znaj du ją cy
się wy bieg dla psów cie szy się po -
pu lar no ścią, jed nak do cho dzą
do nas rów nież skar gi na zły za -
pach, uno szą cą się sierść czy
szcze ka nie – mó wi Piotr Oracz.

Jak do tąd Urząd Dziel ni cy Bia -
ło łę ka trwa na sta no wi sku, że ni -
cze go nie na le ży zmie niać, sko ro
o prze strzeń dla czwo ro no gów
wnio sko wa li sa mi miesz kań cy.

– Wy bieg po wstał po licz nych
proś bach wła ści cie li psów i dziel -
ni ca nie pla nu je usu nię cia te go
miej sca – mó wi Ma rze na Gaw -
kow ska, rzecz nicz ka dziel ni cy.
– Po za tym na pla cu znaj du ją się
ko sze na psie od cho dy, a sprzą ta -
nie nie czy sto ści po zwie rzę tach
od by wa się re gu lar nie.

We dług rzecz nicz ki li kwi da cja
wy bie gu dla psów przy nio sła by
wię cej strat niż ko rzy ści, przy czy -
nia jąc się głów nie do zwięk sze nia
się za nie czysz cze nia par ku. – Ja
uwa żam, że dziel ni ca po win na za -
sta no wić się nad prze nie sie niem
wy bie gu np. do ogro dów Me hof -
fe ra czy w oko li ce Mi le nij nej
– pod kre śla rad ny.

(mk)
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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.

reklama w „Echu”

Wybieg
powstał po licznych
prośbach właścicieli
psów i dzielnica nie
planuje usunięcia tego
miejsca – mówi Marzena
Gawkowska, rzeczniczka
dzielnicy. – Poza tym
na placu znajdują się
kosze na psie odchody,
a sprzątanie nieczystości
po zwierzętach odbywa
się regularnie.

Ko mu prze szka dza wy bieg dla psów? Spór na Tar cho mi nie
� Miesz kań cy blo ku przy Ce ra micz nej od dwóch lat pró bu ją po zbyć się z są siedz twa wci śnię te go po mię dzy bu dy nek a plac za baw wy bie gu dla psów.
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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

Li nia au to bu so wa 314 (wcze -
śniej 214) by ła przez ostat nie trzy
la ta uzu peł nie niem ukła du ko mu -
ni ka cyj ne go Tar cho mi na i No wo -
dwo rów. Pier wot nie au to bu sy
kur so wa ły z No wo dwo rów na Sta -
re Świ dry przez ca ły ty dzień, na -
stęp nie od po nie dział ku do piąt -
ku, a osta tecz nie: już tyl ko w go -
dzi nach szczy tu. Te go la ta 314 zo -
sta ło zli kwi do wa ne, ale po pro te -
stach miesz kań ców dy rek tor Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go za -

po wie dział je go po wrót w nie co
zmie nio nej for mie.

Jak za po wie dzie li pra cow ni cy
ZTM na spo tka niu z miesz kań ca -
mi Tar cho mi na i rad ny mi Ewą Ga -
jew ską, Fi li pem Pel cem i Woj cie -
chem Tu ma szem, 314 wró ci na uli -
ce praw do po dob nie 1 paź dzier ni -
ka. Li nia bę dzie kur so wać tyl ko
wte dy, kie dy cie szy ła się od po -
wied nio du żym za in te re so wa niem.

– Kil ka po ran nych kur sów za -
bie ra ło spo rą licz bę osób, któ re

prze sia da ły się po scho dach
do tram wa jów kur su ją cych mo -
stem Skło dow skiej -Cu rie lub do -
je żdża ły do szkół czy przed szko li
– mó wi Igor Kraj now, rzecz nik
ZTM. – Dla te go zde cy do wa li śmy,
że li nia bę dzie kur so wać w po ran -
nym szczy cie, w ra mo wych go dzi -
nach 6:30–8:30.

Ze wzglę du na cią głe pro ble my
z nie do bo rem au to bu sów ZTM
nie mo że jesz cze po dać czę sto tli -
wo ści kur sów, ale bę dą one roz ło -
żo ne co 15–20 mi nut. Bez zmian
po zo sta je tra sa, wio dą ca ze Sta -
rych Świ drów uli ca mi My śli bor -
ską, Po ra jów, (po wrót Świ der -
ską), Świ der ską, Me hof fe ra, No -
wo dwor ską, Od kry tą, Dzierz goń -
ską i Świa to wi da do pę tli na No -
wo dwo rach.

– Po wrót 314 mo że się wią zać
ze spad kiem czę sto tli wo ści kur -
sów 516 i sko or dy no wa ne go
z nim 211 – przy zna je Igor Kraj -
now. – Nic nie jest jed nak prze są -
dzo ne. Na si pra cow ni cy sta ra ją
się zna leźć naj lep sze roz wią za nie.

(dg)

Oficjalnie: 314 wraca, ale…
� ZTM przyznał, że likwidacja całej linii była błędem, jednak osoby domagające się
jej całkowitego powrotu będą rozczarowane.

Po raz pierw szy na de skach
Głę boc kiej 66 Kom pa nia Te atral -
na Mam ro przed sta wi wy śmie ni tą
sztu kę chor wac kie go au to ra Ivo
Bre sa na pt. „Przed sta wie nie
Ham le ta we wsi Głu cha Dol na”.

Spek takl przed sta wia hi sto rię
duń skie go księ cia. Au tor wpi sał
tę opo wieść w rze czy wi stość so -
cja li stycz nej spół dziel ni rol nej.
Bo ha te ra mi są spół dziel cy z dal -
mac kiej wio ski, wy sta wia ją cy
ama tor skie przed sta wie nie
„Ham le ta”. Pod czas prób od kry -

wa ją co raz wię cej ana lo gii mię dzy
gni ją cym pań stwem duń skim, któ -
re po ka zu je Szek spir, a swo im ży -
ciem prze żar tym przez zło.

Pod czas spek ta klu BOK za pew -
nia opie kę nad dzieć mi (w wie -
ku 3–8) lat w ra mach pro jek tu
„Wy cho dzę z ro dzi ca mi”. Obo -
wią zu ją wcze śniej sze za pi sy: se -
kre ta riat@bok.waw.pllub te le fo -
nicz nie: 22/ 614 66 56.

24 wrze śnia (nie dzie la),
godz. 19.00. Bi le ty: 10 zł i 8 zł.

(mś)

Teatr na Głębockiej
Rodzice na „Hamleta”, dzieci
pod opiekę animatora
� Przedstawienia teatralne w nowej sali widowiskowej
przy ul. Głębockiej 66 proponuje we wrześniu Białołęcki
Ośrodek Kultury. Przed nami rewelacyjnie przyjmowana
inscenizacja „Hamleta”.





W paź dzier ni ku 1980 ro ku wy -
star to wa ła li nia 178-bis, kur su ją ca
z Dwor ca Wschod nie go uli ca mi
Ki jow ską, Tar go wą, Ja giel loń ską
i Mo dliń ską na Tar cho min. Au to -
bu sy skrę ca ły w Ob raz ko wą, co
dziś jest już nie mo żli we, bo
po otwar ciu frag men tu Tra sy Mo -
stu Skło dow skiej -Cu rie uli ca ta
stra ci ła po łą cze nie z Mo dliń ską.
Pę tla au to bu so wa znaj do wa ła się
na My śli bor skiej, obok nie czyn nej
już fa bry ki do mów, pro du ku ją cej
kie dyś ele men ty do bu do wy blo -
ków miesz kal nych. Je den ze star -
szych sta żem pra cow ni ków Za rzą -
du Trans por tu Miej skie go opo -
wie dział mi kie dyś, jak wy glą da ła
w póź nym PRL -u bu do wa pę tli:

– Jed ne go dnia do sta wa li śmy za -
da nie zbu do wa nia za wrot ki, a na -
stęp ne go ra no na miej scu już by ły
cię ża rów ki, z któ rych ukła da no

krzy we pły ty dro go we. Na trze ci
dzień już jeź dzi ły tam tę dy au to bu sy.

Żad nych prze tar gów na bu do wę
i pro jek tów… oraz żad nych norm
es te ty ki, bez pie czeń stwa i wy go -
dy. 178-bis kur so wa ło do pę tli
przy fa bry ce do mów przez pięć lat,
po czym zo sta ło po łą czo ne z li -
nią 101. No wa tra sa wio dła przez
kil ka dziel nic: Tar cho min, Że rań,
Pra gę, So lec i Śród mie ście, a na jej
za koń cze nie wę gier skie Ika ru sy
wta cza ły się na skar pę uli cę Ksią żę -
cą, po czym za wra ca ły na pę tli
na pl. Trzech Krzy ży.

Tar cho min rósł na pół noc
Śle dząc ko lej ne zmia ny na tra -

sie 101 mo żna wy obra zić so bie,
jak Tar cho min rósł na pół noc,
a blo ko wi sko roz le wa ło się na są -
sied nie No wo dwo ry. Dwa ty go -
dnie po tym, jak Jo an na Szczep -

kow ska ogło si ła w te le wi zji, że
„skoń czył się w Pol sce ko mu -
nizm”, 101 po je cha ło My śli bor -
ską, Po ra jów i Świ der ską po mię -
dzy mło de blo ki osie dla, a je go
tra sa koń czy ła się przy ko ście le
św. Ja ku ba. Nie dłu go po dru gim
fi na le Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy au to bu sy za czę ły
do je żdżać do pę tli przy ulicz nej
na ro gu Me hof fe ra i Świa to wi da,
zaś po czwar tym – do za wrot ki
„No wo dwo ry”, któ ra po wsta ła
na no wym od cin ku Świa to wi da.
Dziś trud no wy obra zić so bie ją
w te re nie, bo znaj do wa ła się
na wy so ko ści dzi siej sze go skrzy -
żo wa nia ze Štefáni ka w cza sie,
gdy uli ca ta jesz cze nie ist nia ła,
a w oko li cy by ły tyl ko dwa osie dla
przy Cioł ko sza i Paj da ka.

Na Okę cie z przy stan ka mi co
mi nu tę

Pod czas gdy zmie nia ła się tra sa
na Tar cho mi nie i No wo dwo rach,
na dru gim jej koń cu mia ła miej -
sce praw dzi wa re wo lu cja.
Przy dzi siej szych kor kach au to bus

od je żdża ją cy z Tar cho mi na
na Okę cie nie miał by naj mniej -
szych szans na punk tu al ne kur sy,
a po mysł ta kiej tra sy był co naj -
mniej dziw ny ta kże w 1993 ro -
ku. 101 po łą czo no wów czas z po -
spiesz nym H, cze go skut kiem by ła
li nia na tra sie, któ rą war to prze -
czy tać w ca ło ści:

„Okę cie” (dziś: P+R Al. Kra -
kow ska) – al. Kra kow ska – Gró jec -
ka – Al. Je ro zo lim skie – most i ale -
ja Po nia tow skie go – al. Zie le niec ka
– Tar go wa – Ra tu szo wa – Dą -
browsz cza ków – pl. Hal le ra – Ja -
giel loń ska – Mo dliń ska – Ob raz ko -
wa – My śli bor ska – Po ra jów – Świ -
der ska – Me hof fe ra – „Tar cho min -
-Świa to wi da” (dziś: „Me hof fe ra”)

Trze ba pa mię tać, że 101 to li nia
zwy kła, a więc za trzy mu ją ca się co
kil ka set me trów. Na ka żdym przy -
stan ku po dro dze. Na tra sie pro wa -
dzą cej przez do słow nie ca łe mia sto.

Cię cia na wa ka cje, czy li
na za wsze

Trzy maj my się kon wen cji: dwa
ty go dnie przed pre mie rą ar cy po -
pu lar ne go swe go cza su ko mu ni ka -
to ra Ga du -Ga du przy szły wa ka -
cje, a wraz z ni mi tym cza so we za -
wie sze nia i skró ce nia li nii au to bu -
so wych. We wrze śniu ZTM za sto -
so wał ma newr, któ ry do pro wa dził
od te go cza su do per fek cji, po le -
ga ją cy na „utrzy ma niu wa ka cyj ne -
go skró ce nia tra sy”, czy li ucię ciu
li nii. W ten spo sób 101 skró co no
na tra sę No wo dwo ry – Dwo rzec
Wschod ni, ale tyl ko na czte ry la ta.
W ro ku 2005 ZTM zmie nił tra -
sy 509 i 101, wy sy ła jąc na szą bo ha -
ter kę pra wie w to sa mo miej sce,
w któ rym dzia ła ła kil ka na ście lat
wcze śniej: na pę tlę przy sta cji me -

tra Po li tech ni ka, a więc tyl ko czte -
ry przy stan ki za pl. Trzech Krzy ży.
Z drob ny mi zmia na mi li nia prze -
trwa ła na tej tra sie do ro ku 2008,
w któ rym zo sta ła wy rzu co na z Tar -
cho mi na. W swo im no wym wcie -
le niu 101 prze trwa ło do roz po czę -
cia bu do wy na Pra dze me tra,
po czym zo sta ło zli kwi do wa ne.

Tra dy cja to tra dy cja
Ko ja rze nie pew nych nu me rów

li nii z kon kret ny mi osie dla mi to
do bra prak ty ka, bu du ją ca tra dy -
cję na szej ko mu ni ka cji miej skiej.
Gdy czte ry la ta te mu otwar to
most Skło dow skiej -Cu rie, nu mer
bar dzo wa żnej li nii, do wo żą cej
z Tar cho mi na do sta cji Mło ci ny,
mógł być tyl ko je den. Do nie daw -
na 101 by ło pod sta wo wym środ -
kiem trans por tu do przy mu so wej
prze siad ki na le wym brze gu Wi -
sły. Za kil ka mie się cy na No wo -
dwo ry do trze jed nak tram waj
i spo ro się w tym te ma cie zmie ni.

Do mi nik Ga dom ski

Pod czas pra cy nad ar ty ku łem
bez cen na by ła ba za da nych stro ny
Tras bus.com, po świę co nej hi sto rii
war szaw skiej ko mu ni ka cji miej -
skiej.
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– Naj wa żniej sze dzia ła nia
w ogro dach w paź dzier ni ku to…?

– Sa dze nie. Więk szość
drzew i krze wów, zwłasz cza
tych ku po wa nych z od kry -
ty mi ko rze nia mi, po win no
się sa dzić wła śnie te raz.
Szcze gól nie do brze jest
po sa dzić w tym mie sią cu
ró że, któ re zdą żą się uko -
rze nić przed zi mą. Dla nich
wy bie ra my miej sca sło necz ne
i osło nię te przed wia trem,
z pod ło żem o du żej za war to ści
próch ni cy. – A je śli nasz ogród
to nie ko niecz nie krze wy?

– Je śli wo li my by li ny, ro śli ny
ce bu lo we i jed no rocz ne, to ta kże 

do bry czas na za ję cie się ni mi.
Wie le ro ślin jed no rocz nych za -
kwit nie wcze śniej po zi mie, je śli

po sie je my je je sie nią. Do po ło wy
mie sią ca sa dzi my też nie któ re
ro śli ny ce bu lo we, a te, któ re nie
po win ny zi mo wać – wy ko pu je my
i od po wied nio prze cho wu je my.

– A gdy już wszyst ko jest wy -
ko pa ne, po sa dzo ne i po sia ne?

– Wte dy po zo sta je na wo że -
nie. Pa mię taj my jed nak, że nie

wszyst kie na wo zy na da ją się
do uży wa nia je sie nią. Dlatego
najlepiej po wie rzyć swój ogród
fa chow co wi. To nie praw da, że
za trud nie nie ar chi tek ta kra jo -
bra zu zwią za ne jest z ogrom ny -
mi kosz ta mi. Zy sku je my za to
pew ność, że nasz ogród bę dzie
miał pro fe sjo nal ną opie kę, ro śli -
ny bę dą dłu go cie szy ły oczy
a wszyst ko bę dzie się skła da ło
na har mo nij ną ca łość.

Jak przygotować ogród do zimy?
� Październik w ogrodach to czas przygotowań do zimy. Z Justyną Tuszyńską, architektem
krajobrazu, rozmawiamy o tym, co zrobić, by nasze rośliny zdrowo przezimowały.

Ogrody Tuszyńska
Projekty, zakładanie, pielęgnacja ogrodów

607-617-744

36 lat z jednym autobusem
� Historii Tarchomina nie da się opowiadać bez przypomnienia autobusu z numerem 101, 
który towarzyszył osiedlu od samego początku.

Jeden
ze starszych stażem
pracowników Zarządu
Transportu Miejskiego
opowiedział mi kiedyś,
jak wyglądała w późnym
PRL-u budowa pętli:
– Jednego dnia
dostawaliśmy zadanie
zbudowania zawrotki,
a następnego rano
na miejscu już były
ciężarówki, z których
układano krzywe płyty
drogowe. Na trzeci dzień
już jeździły tamtędy
autobusy.

źródło: w
arszaw

a.w
ikia.com

/K
ubar906



Ju do to dys cy pli na olim pij ska,
któ ra jest uzna na przez UNE SCO
za naj bar dziej ogól no ro zwo jo wą
dys cy pli nę spor tu na świe cie. Dzię -
ki wie lu ćwi cze niom w ró żnych
płasz czy znach dziec ko, ale rów nież
i do ro sła oso ba, mo że po pra wić
swo ją ko or dy na cję i spraw ność
ogól ną. Pod czas za jęć ju do tre ne -
rzy przy wią zu ją bar dzo du żą wa gę
(zwłasz cza w po cząt ko wym eta pie
szko le nia) do roz wo ju gim na stycz -
ne go i akro ba tycz ne go. Ćwi cze nia
i roz cią gnie po tre nin gu po zy tyw -
nie wpły wa ją na wzrost, eli mi nu ją
wa dy po sta wy oraz przy kur cze
mię śnio we, tak czę sto wy stę pu ją ce
dzi siaj u dzie ci ze wzglę du na sie -
dzą cy tryb ży cia. Wszyst kie za ba wy
prze nio sły się z po dwór ka
przed kom pu ter, a wia do mym jest,
że do pra wi dło we go roz wo ju dziec -

ka po trzeb ny jest ruch. Więk szość
ćwi czeń pro wa dzo na jest w for mie
za baw, dla te go dzie ci bar dzo chęt -
nie je wy ko nu ją. Ale trze ba pod -
kre ślić, że ju do oprócz cia ła roz wi -
ja ta kże cha rak ter, wzmac nia psy -
chi kę, uczy ry wa li za cji fa ir play.

W klu bie Le mur dzie ci nie tyl ko
od naj du ją pa sję, ale i otrzy mu ją
prze strzeń do roz wo ju ka rie ry za -
wod ni czej. Mo że my po chwa lić się
już dłu ga li stą me da li stów Mi -
strzostw War sza wy, Mi strzostw Pol -
ski. W tym ro ku Ju lia Świąt kie wicz
swo im srebr nym me da lem na Pu -
cha rze Eu ro py udo wod ni ła, że już
wkrót ce zdo bę dzie my me da le Mi -
strzostw Eu ro py i Świa ta. Ale ju do
to nie tyl ko sport dla dzie ci. Do ro -
śli rów nież star tu ją w za wo dach
i zdo by wa ją wie le me da li. Ju do mo -
że być pa sją dla ca łych ro dzin.

Za pra sza my na na sze za ję cia
pod okiem tre ne rów, któ rzy by li
wie lo krot ny mi me da li sta mi Mi -
strzostw Pol ski, Pu cha rów Pol ski
a na wet Mi strzostw Eu ro py.

Tre ner
Ma riusz Ro wic ki

www.judo-lemur.pl,
tel. 608–523–545
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Judo to pasja dla całych rodzin
� Zabawa, sport, pasja – ale przede wszystkim równomierny rozwój. Zajęcia w klubie
Judo Lemur spełniają wszystkie wymienione kryteria. Był raz so bie Ju lian Tu wim…

To na zwi sko coś Wam mó wi? Że
po eta? Że li te rat? Jak do ro śnie
– tak! Lecz te ra aaz? Te raz to jest
ma ły Ju lek. Wi sus, urwis i w ogó -
le. Nic nie za po wia da jesz cze, że
ma zo stać ta aakim wiesz czem!

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry za -
pra sza wszyst kie dzie ci na spek takl
pt. „Tu wim Ju lek – PA RA buch
FRA ZY w ruch” w wy ko na niu Te -

atru Ma łe Mi. Sce ny ak tor skie
i lal ko we prze pla ta ne są za ba wą
ty po gra ficz ną. Prze obra ża ją ca się
sce no gra fia to efekt ko la żu twór -
czo ści ar ty stów łódz kich, wspie ra -
nych przez przy ja ciół z ca łej Pol -
ski. Po spek ta klu prze wi dzia ne są
dla dzie ci go dzin ne ani ma cje.

25 wrze śnia (nie dzie la),
godz. 11.00. Bi le ty: 20 zł.

(mś)

Julek Tuwim na Białołęce
Do teatru dla dzieci ze zniżką
� Białołęcki Ośrodek Kultury dołączył do instytucji, które
honorują Kartę Dużej Rodziny. Na pierwszym teatralnym
przedstawieniu granym dla dzieci w sali
przy Głębockiej 66 dla posiadaczy karty obowiązywać
będą zniżki w wysokości 20%.

W so bot ni wie czór 1 paź dzier ni -
ka Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry za -
pra sza na wie czór ka ba re to wy, któ -
ry za pew ne na dłu go za pi sze się
w pa mię ci pu blicz no ści. A dla cze go
na dłu go? Bo trud no dzi siaj prze -
wi dzieć, co się wy da rzy. Ka ba re ty
wy stę pu ją ze z gó ry okre ślo nym
pro gra mem. Stand -up ce chu je się
tym, że na sce nie pa nu je peł na im -
pro wi za cja a pro gram jest je dy ny
i nie po wta rzal ny. A w tym praw dzi -
wy mi mi strza mi są Ja chi mek i Pia -
sec ka. Cza sa mi wy star czy niu ans
czy uwa ga rzu co na ze stro ny po -
blicz no ści, by pro wa dzą cy hu mo ry -
stycz nie „po cią gnę li” te mat, czy

wręcz do pro wa dzi li go do gra nic
ab sur du. Cię te, czę sto prze zna czo -
ne wy łącz nie dla wi dzów do ro słych,
ko men ta rze ob ra zu ją ce współ cze -
sne, i nie tyl ko, ży cie za wsze za pew -
nia ją ogrom ną daw kę roz ryw ki.

To masz Ja chi mek to dzien ni karz
i pu bli cy sta – zna ny z Pro gra mu 3
Pol skie go Ra dia i te le wi zji TVN24.
Ka ta rzy na Pia sec ka do 2009 ro ku
zwią za na by ła z ka ba re tem „Słu -
chaj cie”, obec nie naj bar dziej zna -
na stand -up per ka w kra ju.

1 paź dzier ni ka godz. 19:00
BOK, Głę boc ka 66. Bi le ty 60
i 45 zł.

(mś)

Stand-up na Głębockiej 66
� Pełna improwizacja, brak scenografii i zbędnych
rekwizytów. I to wszystko na stojaka czyli stand-up.
Jachimek i Piasecka to duet iście wybuchowy.
Zapowiada się wyśmienity wieczór satyry i humoru
w sali BOK przy Głębockiej 66.



·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

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  KKaarrcchheerr..
55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424

Elektryk 506-506-006

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

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
rodzinnym i cywilnym z powodzeniem prowadzi
sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie
kontaktów, podział majątku, sprawy dot.
nieruchomości. Zapisy telefoniczne od pn. do pt.
pod numerem telefonu: 502-250-650 oraz
kontakt@kancelariastrzalkowska.pl

DAM PRACĘ
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·Firma zatrudni osoby na różne stanowiska:
uzupełnianie czystych naczyń w restauracji,
sprzątania sklepu, obsługa zmywaka. Mile
widziana książeczka sanepid. Kontakt
883-347-437, 602-821-741
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587
·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624
·Poszukuję kasjerki do sklepu spożywczego przy
ulicy Światowida. Umowa o pracę lub zlecenie.
Praca w miłym i zgranym zespole. Tel.
600-088-899
·Poszukuję opiekunki do osoby chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Miejsce
pracy Targówek. Dzwonić po 20-tej. Tel.
791-792-888

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

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Nowe mieszkanie na warszawskim Tarchominie
gotowe do wynajęcia z końcem roku. Słoneczne,
funkcjonalne, nowoczesne z trzema osobnymi
sypialniami, częścią dzienną i dwiema łazienkami.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu
664-030-725

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

NAUKA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. Tel.
510-490-071
·Lekcje pianino keyboard tel. 502-935-459

Nauka języka angielskiego dla starszej
młodzieży i dorosłych z magistrem
filologii angielskiej. Język ogólny

i biznesowy na wszystkich poziomach
zaawansowania. Przygotowanie do

matury, egzaminów Cambridge, TOEFL
i innych. Lokalizacja:

Światowida/Stefanika. Tel. 694-633- 689

·Udzielę korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży. Mam kilkuletnie
doświadczenie w nauczaniu. 40 zł/godz. tel.
797-954-208

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

OGŁOSZENIA DROBNE Przedszkola na Bemowie i Białołęce
zatrudnią nauczycieli. Oferujemy pracę

na pełny etat, na podstawie umowy
o pracę w nowoczesnych placówkach

przedszkolnych. Poszukujemy
nauczycieli wychowania

przedszkolnego, którzy lubią swój zawód
i wykonują go z pasją. Wymagamy, aby

osoba miała ukończoną pedagogikę
wczesnoszkolną lub przedszkolną.
Zatrudnienie od 1 października i od

1 listopada 2016 roku. Proszę
o nadsyłanie aplikacji z zaznaczeniem

preferowanej lokalizacji (Białołęka i/lub
Bemowo). CV:

dyrektor@naszeananasy.pl

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00

·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

·SPRZĄTANIE W EKIPIE MOBILNEJ
– WARSZAWA I OKOLICE – DOCZYSZCZANIE
POSADZEK – DYSPOZYCYJNYCH. ZAROBKI DO
3500 ZŁ NETTO. TEL. 510-284-239

SZUKAM PRACY
·M-39 jako prac. magazynowo-tech. tel.
501-867-863

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat125 + PRL 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.

Maciej Chodkowski
mchodkowski@gazetaecho.pl

502-280-720
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

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej, mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re po sia da ją już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę w na -
szej pla ców ce ła two mo żna by ło
po go dzić z pra cą za wo do wą
i obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Część na szych słu cha czy to oso -

by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po -
trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia
lep sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha cze,
któ rzy de cy du ją się na zmia nę
szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo -
żli wość na uki w przy ja znej at -
mos fe rze oraz ukoń cze nia na sze -
go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie

przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. 

Aktualnie prowadzimy
nabór na kurs
maturalny
przygotowujący
do matury w 2017 roku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu ral ne -
go, już dziś ser decz nie za pra szam
do na szej pla ców ki. 

Do ro śli – czas do szko ły!
�Nad szedł no wy rok szkol ny. Oprócz mło dzie ży na ukę roz po czy -
na ją ta kże do ro śli. To wła śnie od po wied ni mo ment, aby zde cy -
do wać się na na ukę w AS Li ceum.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych 
mie ści się przy ul. Żu ro miń skiej 4 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne są na stro nie www.ascho ols.pl 
oraz pod nu me rem te le fo nu: 22 110-00-99
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W la tach 30. ubie głe go wie ku
wła ści cie lem Bia ło łę ki Dwor skiej
był hra bia Rej. Po sta no wił roz par -
ce lo wać swo je do bra. Ma rzył
o zbu do wa niu tu Mia sta Ogro du.
Wy ty czył ron da, miej sce pod szko -
łę, ko ściół, klub spor to wy i bo iska.
Miał na wet w pla nach bu do wa nie
na te re nie dzi siej sze go wię zie nia
mia stecz ka fil mo we go. Mo że,
gdy by nie woj na, mie li by śmy nasz
war szaw ski Hol ly wo od?

A skarb? Zwią za ny jest z ko ścio -
łem, pod bu do wę któ re go hra bia
Rej ofia ro wał zie mię. W 1935 ro ku
bi skup wy świę cił miej sce pod bu do -

wę, jak i wy sta wio ną przez hra bie -
go ka plicz kę, któ ra stoi do dziś.
Ko ścio ła jed nak przed wy bu chem
woj ny nie uda ło się po bu do wać.
Po woj nie zaś nie by ło żad ne go do -
wo du na to, że zie mia, na któ rej
mia ła sta nąć świą ty nia, fak tycz nie
zo sta ła prze ka za na ko ścio ło wi. Do -
pie ro w la tach sie dem dzie sią tych
akt da ro wi zny zo stał od ko pa ny
spod owej ufun do wa nej przez hra -
bie go Re ja ka plicz ki, któ ra prze -
trwa ła i prze cho wa ła ta jem ni cę. Je -
den z pa ra fian przy po mniał wte dy
miej sco we mu pro bosz czo wi o tym,
że pod czas świę ce nia ka plicz ki

i miej sca pod ko ściół pod po mni -
kiem za ko pa no akt erek cyj ny. Pa -
ra fia od zy ska ła te ren. Ale le gen dy
ży ją wła snym ży ciem. Opo wie ści
o praw dzi wym skar bie, ja ki hra bia
Rej miał za ko pać we wła snych wło -
ściach, prze ka zy wa no so bie dłu go
po je go śmier ci. By li na wet ta cy,
któ rzy go szu ka li. Nie któ rzy ro bią
to do dziś. Po szu ki wa nia skar bu
hra bie go Re ja są bo wiem obo wiąz -
ko wym punk tem wy cie czek po Bia -
ło łę ce or ga ni zo wa nych przez Bar -
tło mie ja Włod kow skie go, var sa via -
ni stę i sze fa Fun da cji AVE.

(wk)

Legendy Białołęki: skarb hrabiego Reja
� Opowieści o skarbie hrabiego Reja zakopanym na Białołęce krążyły kiedyś
po całej okolicy. A jak było ze skarbem naprawdę?

Kapliczka skrywała przez lata tajemnicę hrabiego Reja

W po nie dzia łek 12 wrze śnia je -
den z miesz kań ców na wy so ko ści
Pło cho ciń skiej 65 na tknął się
na pły wa ją ce po wo dzie zwło ki.
Mę żczy zna na tych miast za wia do -
mił od po wied nie słu żby i po chwi li
na miej scu po ja wi ła się spe cja li -
stycz na gru pa ra tow ni ków, po li cja
oraz pro ku ra tor. Pro ku ra tu ra Re -
jo no wa War sza wa -Pra ga Pół noc
po twier dzi ła zna le zie nie zwłok 39-
let nie go mę żczy zny w Ka na le Że -
rań skim. Mę żczy zna miał przy so -
bie ple cak z do ku men ta mi to żsa -
mo ści. Przy czy ny zgo nu nie zo sta ły
po da ne do in for ma cji pu blicz nej,

acz kol wiek wszyst ko wska zy wa ło
na wy pa dek. Zwło ki nie znaj do wa -
ły się w wo dzie dłu go, na cie le nie
by ło wi docz nych ob ra żeń. Ko men -
da Re jo no wa Po li cji VI prze strze -
ga przed zbli ża niem się do Wi sły
oraz Ka na łu Że rań skie go i in for -
mu je, że by ło to już ko lej ne uto -
nię cie na Bia ło łę ce.

– W tym ro ku na Bia ło łę ce uto -
nę ły trzy oso by – mó wi ofi cer pra -
so wy, sie rż. sztab. Pau li na Onysz -
ko. Po przed nio zwło ki zna le zio no
na wy so ko ści Me hof fe ra i w Ka -
na le Mar kow skim.

(mk)

Kolejny topielec
� 12 września policja została zawiadomiona
o pływających zwłokach w Kanale Żerańskim

źródło: straż pożarna




