
Między Modlińską a Traktem
Nadwiślańskim jezdnia ul. Świa-
towida została niedawno posze-
rzona do czterech pasów ruchu.
Przebudowę 660-metrowego od-
cinka sfinansowała w całości fir-
ma GTC, budująca obok Galerię
Północną. Przebudowę pozostałej
części ulicy mieli sfinansować
warszawscy podatnicy. Zgodnie
z projektem, przygotowanym
w ubiegłym roku przez firmę MP-
-Mosty, Światowida miała być uli-
cą o przekroju 2×2 (po dwa pasy
w każdym kierunku), kończącą
się na północy nie na wysokości
Dzierzgońskiej, ale Modlińskiej.

Przedstawiciele inwestora (Za-
rządu Transportu Miejskiego)
i projektanci po raz ostatni spotka-

li się w mieszkańcami Tarchomina
w listopadzie ubiegłego roku. Ko-
lejna wersja projektu, uwzględnia-
jąca liczne zgłoszone uwagi, miała
zostać zaprezentowana w grudniu.
Nie poznaliśmy jej do dziś.

Szybki tramwaj to priorytet
Dwa lata temu na Tarchominie

wybuchł protest przeciwko plano-
wanej rozbudowie Światowida
do przekroju 2×3, czyli trzech pa-
sów w każdym kierunku. Aktywi-
ści przypominali, że warszawski
samorząd zobowiązał się do reali-
zacji strategii zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego,
zakładającej m.in. promocję ko-
munikacji miejskiej i rowerów
kosztem samochodów.

– Biorąc pod uwagę realizację
założeń strategii oraz tendencje
globalne, a także przykłady roz-
wiązań przyjętych w innych mia-
stach europejskich, ruch pojaz-
dów indywidualnych w obrębie
miasta powinien się minimalizo-
wać, a w najgorszym przypadku
utrzymać na stałym poziomie
– pisali w petycji do prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz akty-
wiści Przyjaznego Tarchomina.
– To założenie jasno podważa
sens rozbudowy ulicy.

Decyzją ówczesnego wicedy-
rektora ZTM (dziś szefa drogo-
wców) Łukasza Puchalskiego pro-
jekt budowy „Tarchostrady” – jak
nazywali Światowida w ukła-
dzie 2×3 aktywiści – trafił do ko-
sza. Nowy projekt miał zakła-
dać 2×2 pasy ruchu, wygospoda-
rowanie na istniejącej jezdni pasa
do parkowania równoległego,
oraz budowę drugiej drogi rowe-
rowej i chodnika. Projekt nie po-
wstał, a podczas przedłużania linii
tramwajowej na Tarchomin Ko-
ścielny powstały odcinki dróg ro-
werowych i latarnie, które
na pierwszy rzut oka kolidują
z drugą jezdnią.

Zmiany w ratuszu, zmiany
na Tarchominie

Źródła w warszawskim ratuszu
informują, że po dymisji wicepre-
zydenta Jacka Wojciechowicza,
zajmującego się inwestycjami dro-
gowymi przez dziesięć poprzed-
nich lat, klimat bardzo się zmienił.

Aby rozwiązać problemy ekolo-
giczne i transportowe, miasto ma
teraz bardziej stawiać na komuni-
kację szynową i lokalne projekty
poprawiające jakość życia. Praw-
dopodobnie już na najbliższej se-
sji Rada Warszawy zaktualizuje
plany inwestycyjne.

– Druga jezdnia na pewno nie
jest priorytetem – dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie. – Wysiłek inwe-
stycyjny na zachodniej Białołęce
powinien skupić się na przedłuże-
niu linii tramwajowej do Winnicy
i budowy przy Modlińskiej wy-
godnego węzła przesiadkowego.
Poszerzenie jezdni niekoniecznie
rozwiąże problemy, a ma też po-
ważne minusy.

Budowa drugiej jezdni Świato-
wida i ulicy stanowiącej jej przed-
łużenie na północ ma zostać odło-
żona w czasie, być może już
na najbliższej sesji Rady Warsza-
wy. Ratusz chce także, by jak naj-
szybciej powstał odcinek linii
tramwajowej do Winnicy z doce-
lową pętlą przy Modlińskiej.

(dg)

Budowa Światowida odłożona
� Budowa tramwaju do Winnicy to priorytet, ale poszerzenie ulicy na razie przesuwa się w planach inwestycyjnych
– taki pomysł dla Tarchomina ma warszawski ratusz.
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Garażówka na van Gogha

źródło: K
SP

„Ni gdy nie wiesz, kto jest
po dru giej stro nie” to ha sło, któ re
po win ny za pa mię tać za rów no na -
sze dzie ci, roz ma wia ją ce z ob cy mi
na cza tach in ter ne to wych, jak i…
pe do fi le. Pod ko niec wrze śnia Ra -
fał M. z Bia ło łę ki in ten syw nie po -
szu ki wał na jed nym z por ta li rand -
ko wych oso by, z któ rą bę dzie mógł
spo tkać się w ce lach sek su al nych.
Oso ba mia ła być nie peł no let nia,

a 27-la tek za mie rzał za ofe ro wać jej
w za mian pie nią dze. W ten spo sób
tra fił na „14-lat ką”, z któ rą roz mo -
wy by ły dla nie go na ty le cie ka we,
że po sta no wił się umó wić.

– Umó wił się na 21:00, ale za -
miast na sto lat ki na miej scu spo tkał
po li cjan tów – opo wia da sie rż. sztab.
Pau li na Onysz ko, rzecz nicz ka re jo -
no wej ko men dy. – Od po cząt ku
roz ma wiał nie z 14-lat ką, ale z 21-

let nim mę żczy zną, któ ry pro wa dził
fał szy we kon to, by re ago wać na po -
ten cjal ne za gro że nia dla nie let nich.

Po li cja za bez pie czy ła te le fon
Ra fa ła M. i ze bra ła ma te riał do -
wo dy, któ ry po zwo lił na po sta wie -
nie za rzu tu skła da nia nie let nim
pro po zy cji sek su al nych i zmie rza -
nia do ich re ali za cji. Mę żczyź nie
gro żą dwa la ta wię zie nia.

(dg)

Nie wiedział, że czatuje z mężczyzną

Liczył na seks z 14-latką
� 21-letni internauta zastawił zasadzkę na pedofila, który chciał zapłacić za seks
nastolatce.

Sprze daż ga ra żo wa cie szy się
co raz więk szą po pu lar no ścią. Nic
dziw ne go – bez po śred ni ków mo -
żna zbyć nie po trzeb ne już rze czy,
przy oka zji zy sku jąc pie nią dze
i prze strzeń na no we. Oprócz gar -
de ro by mo żna od sprze dać obu -
wie, ksią żki, ele men ty do mo wych
de ko ra cji, sprzę ty AGD i ekwi pu -
nek spor to wy oraz mnó stwo in -
nych przed mio tów, któ re trzy ma -
my w do mu.

Pierw sza edy cja wy prze da ży ga -
ra żo wej, or ga ni zo wa nej przez Bia -
ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry i spo łecz -

ność „Bia ło łę ka jest ko bie tą”, zgro -
ma dzi ła po nad 100 sprze daw ców
i cie szy ła się ogrom nym za in te re so -
wa niem od wie dza ją cych. Z te go
po wo du na ko lej ną ak cję za pra sza -
my jesz cze w paź dzier ni ku.

Sprze da ją cy nie po no szą kosz -
tów za sto isko, re zer wa cja miejsc
dla wy staw ców: bia lo le ka jest ko -
bie ta@gma il.com.

Wy prze daż ga ra żo wa – 16 paź -
dzier ni ka, godz. 12:00–16:00, Bia -
ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry ul. Głę -
boc ka 66.

(bok)

Wyprzedaż garażowa
� Wraz z nadejściem jesieni zwykle dokonujemy
przeglądu swojej garderoby. Ile w niej niepotrzebnych
rzeczy… Co z nimi zrobić? Mamy na to radę.
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Ko ro na wa łu prze ciw po wo dzio -
we go na wy so ko ści Tar cho mi na
i No wo dwo rów to naj po pu lar niej -
szy dep tak Bia ło łę ki, ale ta kże
jed na z naj wa żniej szych ro we ro -
wych tras tu ry stycz nych w War -
sza wie. Ory gi nal nie na ca łej dłu -
go ści by ła to zwy kła ście żka. Je de -
na ście lat te mu jej frag ment
na wy so ko ści No wo dwo rów zo stał
wy koń czo ny kost ką bru ko wą, zaś
mi nio nej zi my za koń czy ły się pra -
ce nad bu do wą na wierzch ni
na ca łym bia ło łęc kim od cin ku.
Te raz na wy so ko ści naj gę ściej za -

lud nio nych osie dli dro ga jest po -
kry ta kost ką, zaś na Że ra niu
znisz czo ne pły ty dro go we po kry to
rów nym jak stół as fal tem. Te raz
za rów no spa ce ry, jak i jaz da ro -
we rem to sa ma przy jem ność, nie -
za le żnie od po go dy.

Obec nie po pu lar ny ciąg pie szo -
-ro we ro wy ury wa się na wy so ko ści
Za rze cza, gdzie przez kil ka ostat -
nich mie się cy trwa ły pra ce
nad prze bu do wą nie uży wa nej
od lat kład ki do od po pie la nia
na… most. Dłu ga na 300 me trów
kład ka, łą czą ca brze gi por tu Że -

rań skie go, by ła kie dyś czę ścią in -
sta la cji ob słu gu ją cych elek tro cie -
płow nię. Rok te mu zo sta ła prze -
ka za na war szaw skie mu sa mo rzą -
do wi, któ ry po sta no wił prze bu do -
wać ją na pierw szy w mie ście
most pie szo -ro we ro wy. Te raz pra -
ce zbli ża ją się do szczę śli we go fi -
na łu, a otwar cie pla no wa ne jest
na paź dzier nik. Czy sze ro ki na za -
le d wie trzy me try most po mie ści
wszyst kich chęt nych?

– Most jest rze czy wi ście wą ski,
ale gdy by śmy chcie li prze bu do wy -
wać kon struk cję kład ki, koszt był -

by nie po rów ny wal nie więk szy
– od po wia da Ma rek Pi wo war ski,
peł no moc nik pre zy dent War sza -
wy d/s Wi sły. – Pro blem kon flik -
tów mię dzy pie szy mi a ro we rzy -
sta mi wy stę pu je w ca łym mie ście,
zwłasz cza na no wych bul wa rach
na wy so ko ści Sta rów ki. Aby war -
sza wia cy nie gro ma dzi li się na sa -
mym mo ście, na obu je go koń -
cach zbu do wa li śmy swo je go ro -
dza ju plat for my wi do ko we.

– Most bę dzie mieć wła sną na -
zwę, wy bra ną w gło so wa niu, któ re
od bę dzie się w paź dzier ni ku – do -

da je war szaw ska rad na Alek san -
dra Ga jew ska. – Chcia ła bym, że -
by pa so wa ła do miej sca i cha rak -
te ru mo stu i nie by ła przy tym pa -
te tycz na.

Po otwar ciu mo stu na Że ra niu
mo żli wy bę dzie prze jazd ro we rem
z Ja błon ny, No wo dwo rów i Tar -
cho mi na bez po śred nio nad brze -
giem Wi sły aż do wy so ko ści Sa -
skiej Kę py, zbli ża jąc się do ru chli -
wej uli cy tyl ko obok por tu Pra -
skie go. Na po zo sta łym, wie lo ki lo -
me tro wym od cin ku dro ga pie szo -
-ro we ro wa bę dzie prze bie gać
z da la od ha ła su i za nie czysz czeń
po wie trza. Dla osób do je żdża ją -
cych do pra cy w Śród mie ściu czy

na Pra dze na dwóch ko łach bę -
dzie to bar dzo przy jem na al ter na -
ty wa dla Mo dliń skiej i Ja giel loń -
skiej.

– Do koń ca li sto pa da za koń czy
się bu do wa łącz ni ka pod mo stem
Gro ta -Ro wec kie go – mó wi Pi wo -
war ski. – W dal szej przy szło ści
pla nu je my ta kże łącz nik ze ście -
żką bie gną cą wzdłuż ka na łu Że -
rań skie go, któ ry po wsta nie
pod wia duk tem Mo dliń skiej, oraz
sys tem in for ma cji dla ro we rzy -
stów i spa ce ro wi czów.

(dg)

Pomieści wszystkich chętnych?

Pierwszy most bez samochodów
� Ma tylko trzy metry szerokości, ale 300 metrów długości. Za kilka tygodni otwarcie mostu
pieszo-rowerowego na Żeraniu.

Po otwarciu
mostu na Żeraniu możliwy
będzie przejazd rowerem
z Jabłonny, Nowodworów
i Tarchomina
bezpośrednio
nad brzegiem Wisły aż
do wysokości Saskiej
Kępy, zbliżając się
do ruchliwej ulicy tylko
obok portu Praskiego.

źródło: Facebook / Pełnom
ocnik P
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W ostat ni week end paź dzier ni -
ka przy Chlub nej 1A w Chosz -
czów ce wy star tu je nie ty po wy
bieg. Bie ga cze, któ rym znu dzi ły
się zwy kłe za wo dy lub pra gną
w ory gi nal ny spo sób po ko nać dy -
stans 5,4 km, już dziś mo gą za pi -
sać się na bieg zom bie.

Zdro wa ry wa li za cja
Im pre za ma cha rak ter za ba wy.

Przed star tem ka żdy uczest nik
otrzy ma czte ry szar fy, ka żda sym bo -
li zu je jed no „ży cie”. Za wod nik, któ -
ry ma me cie bę dzie mógł po chwa lić
się mi ni mum jed ną, zo sta nie od zna -
czo ny me da lem „su rvi vor”. Nie bę -

dzie to jed nak ła twe – o szar fy pod -
czas bie gu bę dą upo mi nać się zom -
bie, któ rych za da niem bę dzie po -
zba wie nie nas „ży cia” i za in fe ko wa -
nie. Wy zna czo ną tra sę na le ży po ko -
nać w okre ślo nym cza sie.

– Bieg Zom bie jest pierw szym
ta kim wy da rze niem w Pol sce

i spo tkał się już z ogrom nym za in -
te re so wa niem za rów no uczest ni -
ków, jak i me diów. Pro jekt „Run
or de ath” zo stał stwo rzo ny nie
tyl ko dla bie ga czy, ale głów nie
w ce lu za chę ce nia do ak tyw no ści
ru cho wej mło dzie ży, któ ra więk -
szość cza su spę dza przy kom pu te -
rach czy kon so lach – mó wi or ga -
ni za tor bie gu Elżbie ta Mu siał.

Bie gacz czy zom bie?
Ka żdy, kto chce wziąć udział

w bie gu, mu si się za re je stro wać się
na stro nie www.ru nor de ath.plo raz
wnieść opła tę star to wą. Uczest ni -
ka mi mo gą być oso by mi ni -
mum 16-let nie. Do 3 paź dzier ni ka
opła ta star to wa wy no si 69 zł, póź -
niej 89 zł. Oso by, któ re nie chcą
bie gać, a je dy nie wziąć udział
w wy da rze niu, w im pre zie mo gą
wy stą pić ja ko zom bie. W ra mach
pa kie tu, któ ry kosz tu je 19 zł (do 3
paź dzier ni ka) lub 29 zł (po 3.10),
otrzy ma ją usłu gę pro fe sjo nal ne go
ma ki ja żu oraz wo dę lub na pój
ener ge tycz ny. Za da niem ka żde go
zom bie bę dzie ode bra nie bie gną -
ce mu szar fy.

Im pre za roz pocz nie się o go dzi -
nie 12, uczest ni cy bę dą star to wa li
co 10–15 min. Za pi su jąc się, ka żdy
chęt ny mu si okre ślić go dzi nę, o któ -
rej chce roz po cząć bieg. W ka żdej
se rii prze wi dzia no mak sy mal -
nie 150 osób. Pa kie ty star to we, czy li
zwrot ny pas, czte ry szar fy, ko szul kę
tech nicz ną na dłu gi rę kaw, chip
do po mia ru, wo rek na de po zyt, na -
pój ener ge tycz ny lub wo dę na le ży

ode brać w biu rze za wo dów, mi ni -
mum go dzi nę przez bie giem.

Co mo żna wy grać?
Dla naj le piej prze bra ne go zom -

bie je den ze spon so rów im pre zy
ufun do wał na gro dę w wy so ko -
ści 500 zł, a naj lep si bie ga cze z ka -
żdej se rii bę dą mo gli wy grać m.in.
dwu oso bo we wej ściów ki do do mu
gro zy Fe ar Zo ne – Stre fa Stra chu
(mie ści się przy ul. Dow cip 4) lub
to yo tę z peł nym zbior ni kiem pa li -
wa do dys po zy cji na week end. Za -
rów no zom bie jak i bie gacz pod -
czas od bio ru pa kie tu bę dzie miał
mo żli wość otrzy ma nia dar mo wej
wej ściów ki do Ci ty Fit Tar gó wek.

Miejsc dla bie ga czy obec nie nie
bra ku je – do dys po zy cji po zo sta ło
oko ło 700 pa kie tów, znacz nie
mniej dla zom bie: już tyl ko kil ka -
na ście sztuk. W dniu bie gu za pi sy
nie bę dą pro wa dzo ne.

Konkurs:
Wygraj pakiet biegacza

Wśród osób, które do 10
października przyślą nam
najciekawsze zdjęcie,
prezentujące mroczną stronę
Białołęki, zostanie wybrana
jedna, który otrzyma od nas
pakiet biegacza. O tym,
które zdjęcie najlepiej
oddaje klimat horroru,
zdecydują sami czytelnicy,
głosując na wybraną
fotografię na stronie
www.tubialoleka.pl. Wygrywa
autor obrazu, który otrzyma
najwięcej głosów.

(mk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Bieg żywych trupów w Choszczówce. Wygraj bilet
� Halloween gości w Polsce już od kilku lat. W tym roku zamiast na bal przebierańców możemy wybrać się na pięciokilometrowy bieg po Lesie
Trupów, zgarniając przy tym nagrody.

źródło: w
w

w.facebook.com
/runordeathpoland



Pod czas gdy na Tar gów ku trwa
bu do wa li nii me tra, miesz kań cy
Zie lo nej Bia ło łę ki zbie ra ją pod pi -
sy pod ape lem do Ra dy War sza -
wy, by przy zna ła pie nią dze na sta -
cję Gro dzisk, w po bli żu wę zła tra -
sy S8 z Głę boc ką. Na pro jek to wa -
nej obec nie tra sie me tro ob słu ży
Tar gó wek, Za ci sze i Bród no, zbli -
ża jąc się do Bia ło łę ki i ostro skrę -
ca jąc w kie run ku skrzy żo wa nia
Kon dra to wi cza z Rem bie liń ską.
Au tor pe ty cji Ka mil Haj duk po -
wta rza zna ne od lat ar gu men ty
o tym, że ostat ni od ci nek li nii me -
tra trze ba prze nieść, a wzdłuż
Mat ki Te re sy, Win cen te go i pla -
no wa nej Tra sy Ol szyn ki Gro chow -
skiej uru cho mić szyb ki tram waj.

Czy bu do wa me tra i tram wa ju
na Gro dzisk to do bry po mysł?

Po pro si li śmy o ko men tarz Mar ci -
na Ba na cha, spe cja li stę trans por -
tu współ pra cu ją ce go z uczel nia mi
i sa mo rzą da mi pol ski mi i nie -
miec ki mi, pry wat nie miesz kań ca
dziel ni cy Be mo wo.

– Za koń cze nie li nii me tra
w po bli żu osie dli Der by i Le wan -
dów i tra sy S8 to bez dy sku syj nie
lep sze roz wią za nie od pla no wa -
ne go obec nie – mó wi. – Nie trak -
tuj my jed nak me tra jak bo żka. To
je den z wie lu mo żli wych do wy ko -
rzy sta nia w mie ście środ ków
trans por tu, do sko na ły do ob słu gi -
wa nia gę sto za lud nio nych, du żych
osie dli, le żą cych po nad 10 km
od cen trów wiel kich miast. Prze -
nie sie nie za koń cze nia me tra
na Gro dzisk to do bry po mysł, ale
do brym roz wią za niem jest też bu -

do wa li nii szyb kie go tram wa ju.
Chcę jed nak wy raź nie pod kre ślić:
al bo szyb ki tram waj, al bo me tro.

Mar cin Ba nach prze wi du je, że
je śli po wsta nie i me tro na Bród -

no, i szyb ki tram waj wzdłuż Mat ki
Te re sy i Głę boc kiej, to pod ziem na
ko lej bę dzie za peł niać się do pie ro
na czwar tej sta cji, na Tar gów ku.
Je go zda niem miesz kań cy Bród na
bę dą wo le li ko rzy stać z dwóch li -
nii tram wa jo wych i au to bu sów, niż
ja dą ce go wiel kim łu kiem i w nie -
in tu icyj nym kie run ku me tra, zaś
na Za ci szu miesz ka nie wie le osób.

– Pla no wa na obec nie li nia me -
tra to wy rzu ca nie w bło to unij -
nych pie nię dzy – pod su mo wu je.
– Prze nie sie nie ostat niej sta cji
na Gro dzisk nada ło by jej ja ki kol -
wiek sens.

Od mien ne go zda nia jest wi ce -
pre zy dent Re na ta Ka znow ska,
któ ra w roz mo wie z TVN War sza -
wa uzna ła, że „prze ło że nie koń -
co we go od cin ka na Bia ło łę kę nie

jest uza sad nio ne wzglę da mi funk -
cjo nal ny mi i prze wo zo wy mi”. Jej
zda niem na le ży trzy mać się pla -
nów bu do wy po łu ku przez Za ci -
sze i Bród no, zaś Bia ło łę ka po -
win na do stać szyb ki tram waj.
Nie ofi cjal nie mó wi się, że Ra da
War sza wy wkrót ce przy zna pie -
nią dze na tę in we sty cję.

Licz ba pod pi sów pod ape lem
o zwo ła nie nad zwy czaj nej se sji
Ra dy War sza wy w spra wie pro -
ble mów ko mu ni ka cyj nych Bia ło -
łę ki prze kro czy ła 2500. W ubie -
głym ty go dniu po stu la ty miesz -
kań ców po par ła ra da dziel ni cy.

– Je śli Ra da War sza wy nie bę -
dzie chcia ła wy zna czyć środ ków
na speł nie nie choć by kil ku punk -
tów z pe ty cji, pla no wa ne jest już
za blo ko wa nie tra sy S8 – mó wi
Ka mil Haj duk. – Sa mo cho dy po -
ja dą z pręd ko ścią 5–15 km/h i po -
ka że my, jak co dzien nie wy glą da
ruch na Bia ło łę ce.

Li sta za war ta w pe ty cji jest dłu -
ga. Pod pi su ją cy do ma ga ją się nie
tyl ko bu do wy sta cji me tra i szyb -
kie go tram wa ju na Zie lo ną Bia ło -
łę kę, ale też li nii tram wa jo wych
wzdłuż Mo dliń skiej i 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.

(dg/mk)
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Szybki tramwaj dla Białołęki i Bródna

Nie traktujmy metra jak bożka
� Metro na Zieloną Białołękę nigdy nie było wpisane do oficjalnych dokumentów
inwestycyjnych, ale mieszkańcy wciąż o nim marzą.

Jeśli Rada
Warszawy nie będzie
chciała wyznaczyć
środków na spełnienie
choćby kilku punktów
z petycji, planowane jest
już zablokowanie trasy S8
– mówi Kamil Hajduk.
– Samochody pojadą
z prędkością 5–15 km/h
i pokażemy, jak
codziennie wygląda ruch
na Białołęce.



Bia ło łę ka to naj szyb ciej roz wi -
ja ją ca się dziel ni ca mia sta. Wg

da nych GUS, w ostat nich 13 la -
tach przy by ło tu ok. 53 tys. miesz -

kań ców (pra wie ty le sa mo, co
w ca łej War sza wie – 56 tys.). Da -
ne nie uwzględ nia ją kil ku dzie się -
ciu ty się cy nie za mel do wa nych
oby wa te li. W tym sa mym cza sie
na są sied nim Tar gów ku… uby -
ło 221 osób. Już w 2018 r. po win -
no być u nas wię cej miesz kań ców
niż w tej są sied niej dziel ni cy. Zie -
lo na Bia ło łę ka to ob szar roz wi ja -
ją cy się szcze gól nie dy na micz nie.
Zna ko mi cie jest to wi docz ne
w szko łach, w któ rych licz ba dzie -
ci przy ra sta śred nio aż o ok. 19%
rocz nie.

Tram waj co raz bli żej
W 2006 ro ku za pro po no wa łem

przed łu że nie pla no wa nej li nii
tram wa jo wej wzdłuż ul. Św. Win -
cen te go i Głę boc kiej na Bród nie
i skie ro wa nie jej do nas. Spójrz my
na map kę. Tram waj po je chał by
po mię dzy osie dla mi Der by i ul.
Głę boc ką, wzdłuż tzw. re zer wy
pod pla no wa ną tra sę Ol szyn ki
Gro chow skiej. Rok póź niej ra da
dziel ni cy pod ję ła pierw szą for -
mal ną uchwa łę w tej spra wie.
W 2012 ro ku, na zle ce nie mia sta,
wy ko na no szcze gó ło we stu dium
tech nicz ne li nii tram wa jo wej.
Prze ana li zo wa no naj lep sze wa -
rian ty tra sy, spo sób przej ścia
przez Tra sę To ruń ską (wia dukt
lub tu nel), lo ka li za cję przy stan -
ków i osza co wa no też kosz ty bu -
do wy. Na skrzy żo wa niu Tra sy To -
ruń skiej (S8) i ul. Głę boc kiej za -
pla no wa no miej sce pod du ży par -
king park & ri de. W 2014 ro ku

prze bieg no wych to rów zo stał
wpi sa ny do naj wa żniej sze go do -
ku men tu pla ni stycz ne go War sza -
wy, czy li Stu dium Uwa run ko wań
i Kie run ków Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go.

In we sty cja jest więc go to wa
do re ali za cji. Miesz kań cy cze ka ją.
Sły szy my jed nak, że w bu dże cie
mia sta nie ma pie nię dzy na ten
cel. Czy na pew no?

A mo że za mień my most
na tram waj?

Trwa prze dziw na dys ku sja zwo -
len ni ków i prze ciw ni ków bu do wy
mo stu Kra siń skie go. Jed ni i dru -
dzy zbie ra ją pod pi sy i gło śno
krzy czą. Most za pla no wa no jesz -
cze przed woj ną. Czy na pew no
jest te raz po trzeb ny? Czy po łą -
cze nie Wi sło stra dy z ul. Ja giel loń -
ską za pra wie 800 mln zło tych
w pierw szym eta pie przy nie sie aż
tak znacz ną po pra wę? Nie są dzę.
Bród no już te raz jest świet nie
sko mu ni ko wa ne z resz tą mia sta.
Ma tram wa je, au to bu sy, miej ską
ko lej SKM a wkrót ce i me tro.
Do dat ko we po łą cze nie z przy -
czół kiem Żo li bo rza nie wie le dzi -
siaj zmie ni. Ca ła in we sty cja mo że
na brać więk sze go sen su do pie ro
w da le kiej przy szło ści, po do pro -
wa dze niu (za ko lej ne kil ka set mln
zł) tra sy aż do ul. Wy soc kie go
– wiel kim wia duk tem nad to ra mi

ko le jo wy mi. Za miast więc re ali -
zo wać obec nie in we sty cję, któ ra
wzbu dza aż tak wie le kon tro wer -
sji, le piej prze su nąć jej bu do wę
na póź niej, a środ ki prze zna czyć
na in ny cel.

Już za oko ło jed ną czwar tą pie -
nię dzy prze zna czo nych na most
Kra siń skie go mo żna zbu do wać
tra sę szyb kie go tram wa ju na Zie -
lo ną Bia ło łę kę. Nie mam naj -
mniej szych wąt pli wo ści, że z pew -
no ścią bar dziej po trzeb ne go.
W pierw szym eta pie z przy stan ka -
mi przy ul. Głę boc kiej, osie dlach
Der by, z pę tlą koń co wą za ul. Be -
ren so na i du żym par kin giem park
& ri de. Eko lo gicz na ko mu ni ka cja
szy no wa z tzw. „prio ry te tem dla
tram wa ju” po zwa la w krót kim
cza sie kom for to wo prze wieźć
dzie siąt ki ty się cy pa sa że rów.

Li czę na to, że śla dem za po wie -
dzi o zmia nie prio ry te tów in we -
sty cyj nych mia sta li nia szyb kie go
tram wa ju na Zie lo ną Bia ło łę kę
do sta nie wkrót ce zie lo ne świa tło
i już za kil ka lat nią po je dzie my.
Przy szedł czas, aby wschod nie ob -
sza ry na szej dziel ni cy sta ły się
peł no praw ną czę ścią War sza wy
i do sta ły wła ści we po łą cze nie
z sys tem miej skiej ko mu ni ka cji
pu blicz nej.

Wal de mar Ro szak
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Tramwaj na Zieloną Białołękę zamiast mostu Krasińskiego?
� Nie wszystkim spodoba się to pytanie, ale dobrze wpisuje się ono w obecną dyskusję o miejskich inwestycjach, która ponownie odżyła
w ostatnich dniach. Nowa wiceprezydent rozważa zmiany priorytetów. To zatem dobry czas, aby porozmawiać o oczekiwanej od lat i kluczowej
dla nas inwestycji – budowie linii szybkiego tramwaju na wschodnią Białołękę.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej

RUSZA III EDYCJA PROGRAMU „PROFESOR WNUCZEK”!
MMIIEEJJSSCCEE  ZZAAJJĘĘĆĆ

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy,
Społeczne Gimnazjum nr 333 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy  
ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  DDzziiaattwwyy  66  (obok Parku Henrykowskiego)

PPRROOFFIILL  AAKKCCJJII
Akcja, ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności seniorów z zakresu nowych technologii,
przy jednoczesnym zbliżeniu między generacjami. 
Uczestnicy nie ponoszą kosztów w związku z udziałem w akcji. ZZaajjęęcciiaa  ssąą  bbeezzppłłaattnnee..

BBEENNEEFFIICCJJEENNCCII  AAKKCCJJII Seniorzy (osoby 60+)
Liczba miejsc: 15 os.

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY
ZZAAJJĘĘCCIIAA

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela informatyki,  wspieranego przez uczniów ze
szkoły. 

LLIICCZZBBAA  ZZAAJJĘĘĆĆ
W ramach akcji odbędzie się sszzeeśśćć  ssppoottkkaańń.
Czas trwania jednego spotkania: 22  ggooddzziinnyy  zzeeggaarroowwee
(55 minut zajęć – 10 minut przerwy – 55 minut zajęć)

TTEERRMMIINNYY  ZZAAJJĘĘĆĆ
Zajęcia rozpoczynają się na od 24 października, a zostaną zakończone do 28 listopada
2016r.

NNaa  11..  zzaajjęęcciiaa  zzaapprraasszzaammyy  2244..1100..22001166,,  oo  ggooddzz..1166..0000..

CCEERRTTYYFFIIKKAATTYY  Uczestnicy, po zakończeniu zajęć otrzymają stosowne cceerrttyyffiikkaattyy. 

RREEKKRRUUTTAACCJJAA
UUCCZZEESSTTNNIIKKÓÓWW

II  KKOONNTTAAKKTT

Wszelkie informacje na temat organizacji zajęć, a także pytania dotyczące akcji, można
przesyłać na adres mailowy szkoły: szkola@sto2.pl,
telefonicznie: (22) 614-46-92, komórkowy: 500-89-76-79 
lub osobiście w sekretariacie szkoły: ul. Dziatwy 6,  w godzinach: 7.45 – 15.45

OORRGGAANNIIZZAATTOORR SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, Luxoft Poland

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa nr 2 STO, 
Spo łecz ne Gim na zjum nr 333 STO, 

War sza wa, ul. Dzia twy 6, tel. 22 614 46 92, 
www.sto2.pl, szko la@sto2.pl



Pierw sze z nich bra wu ro wo za -
zna czy ło wy buch II woj ny świa to -
wej. Po po łu dniu 1 wrze śnia 1939
ro ku hi tle row cy wy sła li prze ciw ko
War sza wie oko ło 200 sa mo lo tów.
Zmie rzyć się z ni mi mia ło za le d -
wie 39 my śliw ców Bry ga dy Po ści -
go wej i III/5 DM. Jed ną z pod -
nieb nych bi tew sto czo no
nad Chosz czów ką!

Oko ło go dzi ny 15:00 chłop cy
ba wią cy się na obrze żach osie dla
przy sta wach Ro mań skie go w Ła -
pi gro szu (dziś to oko li ce ulic Po -
lnych Kwia tów, Me hof fe ra i Wa -
łu szew skiej) zo ba czy li, jak nie bo
za snu wa się ciem ny mi, ry czą cy mi
ma szy na mi. Wi dział je do brze
rów nież na sto let ni wów czas Zby -
szek Bzin kow ski z Bia ło łę ki

Dwor skiej. Po ma gał żoł nie rzom,
ob słu gu ją cym dzia ło obro ny prze -
ciw lot ni czej usy tu owa ne nie opo -
dal sta cji PKP Chosz czów ka. Sa -
mo lo ty po wo li ob ni ża ły swój lot
i prze la ty wa ły nie mal tuż nad gło -
wa mi zdez o rien to wa nych miesz -

kań ców i let ni ków, któ rzy wy szli
przed do my, aby ob ser wo wać nie -
co dzien ne zja wi sko.

By ły to nie miec kie Mes serch -
mit ty, He in kle oraz Jun ker sy
z cha rak te ry stycz ny mi bia ło -czar -
ny mi krzy ża mi, ale i my śliw ce
z bia ło -czer wo ną sza chow ni cą.

– Sa mo lo ty wy ko ny wa ły ró żne
ewo lu cje, sły chać by ło od gło sy

strza łów z bro ni ma szy no wej,
smu gi na nie bie – wspo mi na Wła -
dy sław Je rzy Grzym ski. W pew -
nym mo men cie jed na z nie miec -
kich ma szyn, wy raź nie tra fio na,
od da li ła się w kie run ku Le gio no -
wa!

– Nie ste ty nie oby ło się bez
ofiar wśród na szych – opo wia da
Je rzy Ko rul ski, miesz ka niec
Chosz czów ki. – Pa trzy li śmy, jak
je den z sa mo lo ci ków na gle jak by
za trzy mał się, a po tem ru nął
w dół.

By ła to ma szy na ppor. Ana to la
Szy dłow skie go z Wil na, 27-let nie -
go pi lo ta i zna ko mi te go gra fi ka,
ab sol wen ta Wy dzia łu Sztuk Pięk -
nych Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to -
re go. Zna lazł się on nad Chosz -
czów ką wbrew roz ka zom do wódz -
twa. Miał za bez pie czać Twier dzę
Mo dlin. Jed nak gdy zo ba czył, że
w kie run ku Ja błon ny le cą nie -
miec kie bom bow ce, wraz z pię -
cio ma ko le ga mi ru szył za ni mi.

Tra fio ny Pio trow ski pa mię tał
jesz cze, aby po pro wa dzić ma szy nę
z da la od za bu do wań Chosz czów -
ki. Zdo łał też wy łą czyć iskrow nik
i zrzu cić zbior nik z pa li wem, aby
nie ucier pie li cy wi le. Spadł w oko -

li cach dzi siej szej uli cy Wid nej.
Kie dy miesz kań cy oko licz nych do -
mów przy bie gli na miej sca ka ta -
stro fy, bo ha ter ski pod po rucz nik
już nie żył, za bi ty w ostat nich se -
kun dach lo tu se rią po ci sków
z nie miec kie go sa mo lo tu. Po cho -
wa no go kil ka dni póź niej
na Cmen ta rzu Woj sko wym na Po -
wąz kach. Zo stał po śmiert nie od -
zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych.
A nad Chosz czów ką przez wie le
dni uno sił się za pach ben zy ny…

Zu peł nie ina czej skoń czy ło się
in ne awa ryj ne lą do wa nie w koń cu
lat 80. By ły to cza sy, kie dy
nad Tar cho mi nem dość czę sto wi -
dy wa ło się szy bow ce. Są na wie lu
fil mach, któ re zo sta wił po so bie
miesz ka niec blo ku przy An tal la 2,
ope ra tor TVP, zmar ły w 2013 ro -
ku Wie sław An to sik. Pew ne go
dnia zo ba czył, jak jed na z ma szyn
gwał tow nie ob ni ża swój lot.
Chwy cił więc ka me rę i ra zem ze
swo ją cór ką Mar tą oraz dzie ciar -
nią z po dwór ka ru szył w kie run ku
fa bry ki do mów przy dzi siej szej
tra sie mo stu Cu rie -Skło dow skiej.

Bie gli przez po la wzdłuż dzi -
siej szej uli cy My śli bor skiej, w kie -
run ku tar cho miń skie go „Ba la to -
nu”, zlo ka li zo wa ne go po mię dzy
Świ dra mi Sta ry mi a Że ra niem je -
zior ka, nad któ rym miesz kań cy
no we go osie dla chęt nie spę dza li
so bo ty i nie dzie le. Jest ono
do dziś, choć nie za chę ca już
do ką pie li…

To wła śnie tam, na pia sko wym
wy ro bi sku mię dzy Wi słą a dro gą
tech nicz ną bie gną cą wzdłuż My -
śli bor skiej, wy lą do wał szy bo wiec.
Na szczę ście nikt nie zgi nął, a ma -
szy na zo sta ła je dy nie nie znacz nie
uszko dzo na. Nie ba wem przy je -
chał „Żuk”, a „wi dow nia”, zło żo -
na z tar cho miń skich na sto lat ków,
po mo gła pi lo tom za ła do wać ma -
szy nę do au ta. Je den z nich, Ka -
mil Ja rek, z ra cji ów cze sne go wy -
glą du zwa ny dzi siaj „Har rym Pot -
te rem PRL -u”, mó wi, że by ło to

jed no z naj wa żniej szych wy da rzeń
je go dzie ciń stwa.

Pań stwo rów nież mo że cie zo ba -
czyć „na ży wo” to nie co dzien ne
zda rze nie. Zo sta ło uwiecz nio ne
w fil mie „Tar cho min '80” w re ży -
se rii Ro ber ta Sa dow ni ka, któ ry
przy go to wa ła Fun da cja AVE
przy wspar ciu bia ło łęc kie go wy -
dzia łu kul tu ry. 30-mi nu to wy ob -
raz skła da się z nie pu bli ko wa nych
wcze śniej fil mów An to si ka oraz
ka pi tal ne go, emo cjo nal ne go ko -
men ta rza je go cór ki, Mar ty, któ ra
opro wa dza wi dzów po tar cho miń -
skiej kra inie dzie ciń stwa
sprzed 30 lat! Ob raz, o któ rym je -
den z in ter nau tów na pi sał „Uni -
kat na ska lę świa to wą”, mo żna
zo ba czyć na por ta lu YouTu be
na ka na le Fun da cji AVE.

Fil mo wi to wa rzy szy wy sta wa
zdjęć An to si ka po ka zu ją cych, jak
wśród pól i la sów za czę ły wy ra -
stać blo ki. Mo żna ją oglą dać
w par ku Ma gicz na, a nie ba wem
zo sta nie za in sta lo wa na na pla cu
za baw przy uli cy Ce ra micz nej. Co
praw da na wy sta wie nie ma zdjęć
z szy bow cem, ale jest jed no zdję -
cie „lot ni cze”, na któ rym na tle
blo ków wi dać dzie ci pusz cza ją ce
sa mo lo ty. Za rów no Mar cie, jak
i eki pie przy go to wu ją cej wy sta wę
na pierw szy rzut oka wy da wa ło
się, że fo to gra fia przed sta wia łą kę
nad wi ślań ską, na któ rej obec nie
stoi Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry.
Do pie ro do kład ne po rów na nie
kształ tu bu dyn ków z ma pa mi sa -
te li tar ny mi do pro wa dzi ło nas
do kon sta ta cji, że zdję cie zro bio -
no na… Sa dy bie, gdzie An to si ko -
wie miesz ka li przed wy pro wadz ką
na Tar cho min.

Oka zu je się, że PRL -owskie
blo ko wi ska ma ją wie le wspól ne -
go, po dob nie jak mo ko tow ska Sa -
dy ba z bia ło łęc kim Tar cho mi -
nem…

Bar tło miej Włod kow ski
Au tor jest bia ło łęc kim ak ty wi stą, pre -

ze sem fun da cji Ave
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Państwo
również możecie
zobaczyć „na żywo” to
niecodzienne zdarzenie.
Zostało uwiecznione
w filmie „Tarchomin '80”
w reżyserii Roberta
Sadownika, który
przygotowała Fundacja
AVE przy wsparciu
białołęckiego wydziału
kultury.

Podniebne historie z Tarchomina i Choszczówki
� W przeciwieństwie do Mokotowa, Białołęka nie może poszczycić się żadnym historycznym lotniskiem. Ale to tutaj, a nie na Polu Mokotowskim,
gdzie od 1910 roku działało Warszawskie Towarzystwo Lotnicze „Awiata”, miały miejsce niezwykłe lądowania.

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE
OO WWSSZZCC  ZZĘĘ  CCIIUU  PPOO  SSTTĘĘ  PPOO  WWAA  NNIIAA

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw -

ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -

ne go (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz

art. 53 ust. 1 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r.

o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen -

nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  --
sszzaa  wwyy  zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,  żżee  wwsszz  cczzęę  ttoo  ppoo  ssttęę  ppoo  --

wwaa  nniiee  aadd  mmii  nnii  ssttrraa  ccyyjj  nnee  nnaa wwnniioo  sseekk
Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa Sp. z o.o. Od dział

w War sza wie, ul. Rów no le gła 4A, 02-235 War sza -

wa, re pre zen to wa nej przez Zbi gnie wa Dą brow skie -

go, zło żo ny dnia 14 wrze śnia 2016 r., w spra wie

o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go

po le ga ją cej na bu do wie sie ci ga zo wej śred nie go ci -

śnie nia PE Ř40 mm L=132 m, na cz. dz. nr

ew. 18/4, 19/5, 19/4 z obr. 4-17-08 na te re nie Dziel -

ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

PPoo  uucczzee  nniiee
Oso by, któ re są stro ną po stę po wa nia mo gą zło -

żyć swo je uwa gi i wnio ski w ter mi nie 14 dni (li cząc

od dnia do ko na nia za wia do mie nia) za po śred nic -

twem Wy dzia łu Ob słu gi Miesz kań ców do Wy dzia łu

Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka

oraz za po znać się ze zło żo ną do ku men ta cją w Wy -

dzia le, ul. Mo dliń ska 197.

Za wia do mie nie uwa ża się za do ko na ne po upły -

wie 14 dni od pu blicz ne go ogło sze nia w pra sie,

stro nie in ter ne to wej www.bia lo le ka.waw.pl i na ta bli -

cy ogło szeń w sie dzi bie Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka

(ul. Mo dliń ska 197, War sza wa) – li cząc od ostat niej

da ty uka za nia się za wia do mie nia.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Suk ces ubie gło rocz nej zbiór ki
na ra to wa nie cmen ta rza na Tar cho -
mi nie skło nił ko mi tet spo łecz ny Ra -
zem dla Bia ło łę ki (Piotr Ciesz kow -
ski, Jan Mac kie wicz, Ma rio la Ol -
szew ska) do kon ty nu owa nia pod ję -
tych dzia łań i do or ga ni za cji jej te -
go rocz nej edy cji, któ ra od bę dzie się
na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa -
da. Po zy ska ne w ubie głym ro ku
środ ki po zwo li ły nie tyl ko na prze -
pro wa dze nie re no wa cji na grob ka
Wła dy sła wa Pia skie wi cza, któ ry był
pier wot nie prze wi dzia ny do pod ję -

cia za bie gów kon ser wa tor skich, ale
otwo rzy ła się rów nież mo żli wość re -
no wa cji ko lej ne go po mni ka.

Zda je my so bie spra wę, że jest
jesz cze wie le do zro bie nia i dla te go
nie tyl ko po dej mu je my dzia ła nia
ma ją ce na ce lu ra to wa nie naj cen -
niej szych na grob ków, ale rów no cze -
śnie roz sze rza my za kres na szych
dzia łań. Za pra sza my na wie czor ne
spa ce ry po tar cho miń skiej ne kro po -
lii, któ re bę dą do sko na łą oka zją
do po zna nia jej hi sto rii oraz ta jem -
nic. Spa ce ry od bę dą się 30 paź -

dzier ni ka i 1 li sto pa da
w godz. 19:30–21:00 (zbiór ka
przy bra mie na ro gu Me hof fe ra
i Ma jo li ko wej). Or ga ni zu je my je we
współ pra cy z fun da cją Ave, ofi cjal -
nym part ne rem or ga ni zo wa nej
przez nas zbiór ki.

– Pod czas po głę bia nia gro bu
z po mni kiem zmar łej w 1937 ro ku
„Kry chy”, Bia łej Da my na sze go
cmen ta rza, rzeź ba oraz po stu ment
zo sta ły nie ste ty po wa żnie uszko -
dzo ne – mó wi Bar tło miej Włod -
kow ski, pre zes fun da cji Ave. – Ko -
niecz na jest re stau ra cja i od two rze -
nie pier wot ne go wy glą du te go wy -
jąt ko we go obiek tu. Na sza fun da cja,
któ ra rok te mu wy re mon to wa ła na -
gro bek Jo se pha La beya, bę dzie
chcia ła zre ali zo wać to przed się -
wzię cie na wio snę.

Ko mi tet „Ra zem dla Bia ło łę ki”
za pra sza do współ pra cy – cmen -
tarz@ra zem dla bia lo le ki.waw.plDo
zo ba cze nia pod czas te go rocz nej
kwe sty!

Jan Mac kie wicz
Au tor jest pre ze sem sto wa rzy sze nia

Ra zem dla Bia ło łę ki

Ratujemy „białołęckie Powązki”
� Dzięki hojności mieszkańców Białołęki zabytkowe nagrobki na cmentarzu
przy Mehoffera pięknieją. Następna kwesta już niedługo.

Je go so bot ni kon cert wy peł nią
za rów no ro man tycz ne bal la dy, jak
i pio sen ki z Ode ssy, folk lor Cy ga -
nów i Ży dów ro syj skich, a ta kże
bal la dy Wło dzi mie rza Wy soc kie -
go i Bu ła ta Oku dża wy. I to
wszyst ko w at mos fe rze hu mo ru
i au tor skiej sa ty ry.

Wstęp na kon cert jest wol ny,
jed nak obo wią zu ją wcze śniej sze

re zer wa cje, któ re mo żna do ko nać
te le fo nicz nie dzwo niąc pod nu -
mer 22 300–48–00 lub ma ilo wo
na ad res ka sa@bok.waw.pl. Re -
zer wa cji mo żna do ko nać ta kże
oso bi ście w ka sach BOK.

Kon cert Alo szy Aw die je wa – 29
paź dzier ni ka, godz. 19.00, Bia ło -
łęc ki Ośro dek Kul tu ry, ul. Vin -
cen ta van Go gha 1. (bok)

Alosza Awdiejew na Białołęce
� Z okazji Dnia Seniora BOK przygotował wyjątkowy
koncert człowieka – instytucji Aloszy Awdiejewa, który
zagra i zaśpiewa najlepsze utwory swojego repertuaru.

źródło: D
ariusz M

ysłow
ski / fundacja A

ve



Do otwar cia Ga le rii Pół noc nej
po zo stał nie ca ły rok. 

– Miesz kań cy Bia ło łę ki dłu go
cze ka li na tę in we sty cję – mówi
wi ce bur mistrz Mar cin Adam kie -
wicz. – Dzię ku je my GTC za prze -
bu do wę uli cy Świa to wi da, współ -
or ga ni za cję te go rocz ne go Bie gu
przez Most i po moc w prze pro -
wadz ce ośmiu ro dzin z do mu sa -
mot nej mat ki Baj ka. Je ste ście do -
bry mi są sia da mi.

– To bę dzie cen trum za chod niej
Bia ło łę ki – do daje wi ce bur mistrz
Ja cek Pod dęb niak. – Dzię ki Ga le -
rii Pół noc nej prze ła mu je my ste -
reo typ sy pial ni i sta je my się mia -
stem.

– Ten bu dy nek nie bę dzie już
rósł, ale bę dzie zmie niał się z ka -
żdym dniem – za po wiadaLe szek

Ma rek Go łą biec ki, pre zes fir my
Uni bep, ge ne ral ne go wy ko naw cy.
– To naj więk sza bu do wa w hi sto rii
na sze go przed się bior stwa. Pod -
czas niej wy do by li śmy 280 tys. m3
zie mi, a zu ży li śmy 100 tys. m3 be -
to nu i 11,5 tys. ton sta li. Pra co wa -
ło przy tym 400 do brych lu dzi.

Już w trak cie prac in we stor zre -
zy gno wał z we wnętrz nej fon tan ny
i po sta no wił umie ścić w tym miej -
scu „in ną atrak cję wod ną, któ ra
na pew no spodo ba się klien tom”.
Wiel ką atrak cją ma być ogól no -
do stęp ny te ren re kre acyj ny na da -
chu, z któ re go roz po ście ra się
wspa nia ły wi dok na Tar cho min.

Lwią część Ga le rii Pół noc nej
zaj mie hi per mar ket Car re fo ur,
bu do wa ny głów nie z my ślą o oso -
bach przy je żdża ją cych sa mo cho -

dem na du że za ku py. Dla ich wy -
go dy ogrom ny sklep znaj dzie się
po ni żej po zio mu uli cy, dzię ki cze -
mu bę dzie do stęp ny bez po śred -
nio z par kin gu pod ziem ne go.

Po wierzch nia han dlo wo -usłu -
go wa Ga le rii jest już wy na ję ta
w 75%. W ostat nich trzech mie -
sią cach do li sty na jem ców do łą -

czy ły mar ki obuw ni cze Cho le wiń -
ski, Wo jas, Rył ko i Ve ne zia. Swo -
je bu ti ki otwo rzą ta kże Ga le ria
Mi la no, Qu io sque, Uni so no,
North Fa ce, Pu ma, Sne akers
i Triumph. Usłu gi fry zjer skie za -
ofe ru ją Ca mil le Al ba ne i Fe de ric
Mo re no, zaś ko sme ty ki ku pi my
w skle pach ma rek Zia ja, Yves
Ro cher i Per fect Bo dy Cen ter.

Po nad 1600 m2 wy na ję ła sieć
klu bów spor to wych Ca lyp so Fit -
ness. Zna la zło się ta kże miej sce
dla cen trum me dycz ne go Enel -
-Med, skle pów ju bi ler skich W.
Kruk, Red Ru bin, Pan do ra, Yes
i Bi jou Bri git te, sa lo nów biur
pod ró ży Ita ka i My Tra vel, sa lo -
nów optycz nych Vi sion Express
i De'Lux Opti ca oraz sto isk Sfe -
ris, T -Mo bi le, Vir gin Mo bi le.

GTC za po wia da też bo ga tą
ofer tę dla dzie ci. W skle pie Uczy
i Ba wi do stęp ne bę dą m.in. ze sta -
wy edu ka cyj ne, za baw ki kre atyw -
ne, ar ty ku ły szkol ne i przy bo ry
pla stycz ne. W Ca lyp so Fit ness

po wsta nie spe cjal na sek cja dla
naj młod szych, a na wy spe cja li zo -
wa nym pla cu za baw dla dzie ci or -
ga ni zo wa ne bę dą warsz ta ty i spe -
cjal ne za ję cia roz wi ja ją ce umie -
jęt no ści. Ro dzi ce bę dą mo gli zo -
sta wić dzie ci pod okiem wy kwa li -
fi ko wa nych ani ma to rów.

In we stor wy brał już ta kże dy -
rek tor kę Ga le rii Pół noc nej. Zo -
sta ła nią Agniesz ka No wak, któ ra
przez sześć lat za rzą dza ła Ma nu -
fak tu rą w Ło dzi.

Otwar cie Ga le rii Pół noc nej za -
po wia da ne jest na dru gi kwar tał
przy szłe go ro ku. Naj wa żniej szym
za da niem na naj bli ższy czas jest
mon taż ele wa cji, któ ra zo sta ła
wy ko na na w tech no lo gii nie spo ty -
ka nej w Eu ro pie. Bia łe pa ne le bę -
dą znaj do wać się w pew nym od -
da le niu od ścian bu dyn ku i stwo -
rzą skom pli ko wa ne płasz czy zny,
skła da ją ce się z nie zli czo nych za -
ła mań i ostrych kształ tów.

(dg)

tel. 502-280-720 9reklama w „Echu”

Budynek jest gotowy

Wewnątrz Galerii Północnej
� Na placu budowy galerii handlowej przy Światowida zawisła wiecha. Budynek już nie urośnie. Rozpoczynają się
prace w jego wnętrzu.

Otwarcie
Galerii Północnej
zapowiadane jest
na drugi kwartał
przyszłego roku.



Uzdro wi ciel znaj du je za bu rze -
nia ener ge tycz ne ró żnych or ga -
nów w cie le czło wie ka i sku tecz -
nie je eli mi nu je. Wzmac nia na -
tu ral ne si ły obron ne or ga ni zmu,
udra żnia i oczysz cza ka na ły
ener ge tycz ne.

Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt -
no ścią bez błęd ne go do tar cia
do źró dła cho ro by oraz tym, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach

·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

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

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

DAM PRACĘ

FFiirrmmaa  pprroodduukkuujjąąccaa  ssłłooddyycczzee  zz ssiieeddzziibbąą
ww RReemmbbeerrttoowwiiee  zzaattrruuddnnii  nnaa  uummoowwęę  zzlleecceenniiaa  oossoobbyy

zzddoollnnee  mmaannuuaallnniiee  ddoo  ppaakkoowwaanniiaa  ssłłooddyycczzyy
ii zzeessttaawwóóww  śśwwiiąątteecczznnyycchh  oorraazz  ppoommooccnniikkaa  ddoo  pprraacc
iinnttrroolliiggaattoorrsskkiicchh  ii oobbssłłuuggii  sskklleejjaarreekk  oorraazz  ggiilloottyynnyy..
WWyymmaaggaannaa  aakkttuuaallnnaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  bbaaddaańń  SSaanneeppiidduu,,

ddyyssppoozzyyccyyjjnnoośśćć,,  ssuummiieennnnoośśćć..  PPrraaccaa  oodd  zzaarraazz..
KKoonnttaakktt  tteell..  2222 664477--9900--0000  lluubb  mmaaiill::

rreekkrruuttaaccjjaa@ssllooddkkiieeuuppoommiinnkkii..ppll

·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
·Gimnazjum nr 123 na Białołęce zatrudni
pracowników na stanowiska woźnych w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy Tel.
22 58-70-989
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587
·PANÓW DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA
BUDOWIE 692-343-587

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam kawalerkę po generalnym remoncie
na Tarchominie 31 m2, cena 229.000, tel.
511-025-583

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2, zalesione. Prąd-siła.
Woda-studnia wiercona. Ogrodzenie siatka.
Dogodny dojazd. Kierunek Wyszków, wieś
WYSYCHY, ul. Spokojna, gm. Zabrodzie. Księga
wieczysta 508-385-718

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
·Lekcje pianino keyboard tel. 502-935-459
·Udzielę lekcji z j. angielskiego dzieciom
i młodzieży. Mam kilkuletnie doświadczenie
w nauczaniu. 40 zł za godz. tel. 797-954-208

USŁUGI STOLARSKIE

SSTTOOLLAARRZZ!!  FFiirrmmaa  PPOOKKOONNOO  rreeaalliizzuujjee  zzaammóówwiieenniiaa
zz lliitteeggoo  ddrreewwnnaa..  WWyykkoonnuujjeemmyy  sscchhooddyy  zz ddrreewwnnaa,,

bbllaattyy  kkuucchheennnnee,,  ppaarraappeettyy,,  ttaarraassyy,,  aallttaannyy
ooggrrooddoowwee,,  ddrreewwuuttnniiee..  ZZrreeaalliizzuujjeemmyy  TTwwóójj  pprroojjeekktt!!
ZZaaddzzwwoońń  ii zzaappyyttaajj  oo wwyycceennęę!!  tteell..  666666--883311--  994411,,

551155--332255--661122,,  ee--mmaaiill::  bbiiuurroo@ppookkoonnoo..ppll,,
wwwwww..ppookkoonnoo..ppll

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

·PILNIE Panie do sprzątania po budowie:
664-913-624
·Pomocnika elektromontera 721-473-080

·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

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

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

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
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

– 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

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

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy

(chłodnia). Europa Zachodnia
tel. 531–385–393

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl
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„Sce na Ma łe go Wi dza” to no wy
cykl, któ re go in au gu ra cja od bę -
dzie się 22 paź dzier ni ka o go dzi -
nie 11:00 w sa li BOK przy van
Go gha 1. Te go dnia Te atr na Wa -
liz kach przed sta wi za ska ku ją cy
i za baw ny spek takl dla dzie ci
„Ga li ma tias, czy li ko smicz na po -
mył ka”, pod czas któ re go dzie ci
po zna ją pe ry pe tie zło śli wej mu -
chy oraz obej rzą po kaz krę ce nia
ol brzy mich rzeźb ba lo no wych.
Po ja wi się ta kże wa liz ka, któ ra
prze sta je słu chać swo je go wła ści -
cie la i ta jem ni czo za trzy mu je się
w po wie trzu… Na ko niec dzie ci
po zna ją od po wiedź na wie le py -
tań zwią za nych z ma gią: jak wy jąć
z brzu cha re kwi zyt, a ta kże gdzie
jest kró lik?

Spek takl „Ga li ma tias, czy li ko -
smicz na po mył ka”, bi le ty 20

i 16 zł, 22 paź dzier ni ka,
godz. 11.00, BOK ul. van Go gha 1.

Te atr na Głę boc kiej
Dru gi spek takl zo sta nie za pre -

zen to wa ny w sa li wi do wi sko wej no -
wej pla ców ki BOK przy ul. Głę boc -
kiej 66 i jak ka żda baj ka dla dzie ci
roz pocz nie się od słów: „Daw no,
daw no te mu…”. Przed sta wie nie
„Atak Clow nów” to skła dan ka ko -
me dio wych sce nek, ske czy oraz ga -
gów, któ rych głów ny mi bo ha te ra mi
są pew ne eks cen trycz ne po sta cie.
Mnó stwo tu bę dzie za ska ku ją cych
zwro tów ak cji i fa bu lar nych nie spo -
dzia nek, po ka zów żon gler ki oraz…
jaz dy na mo no cy klu.

Spek takl „Atak Clow nów”, bi le -
ty 16 i 20 zł, 23 paź dzier ni ka,
godz. 11:00, BOK ul. Głę boc ka 66.

(bok)

Kosmiczne spektakle na Białołęce

Zabierz dzieci do teatru
� Białołęcki Ośrodek Kultury przygotował cykl
przedstawień teatralnych „Scena Małego Widza”. Będą
to spektakle przygotowane specjalnie dla dzieci.

Przez na szą szko łę prze wi nę ło
się już pra wie 10 000 mło dych za -
wod ni ków i za wod ni czek. W cią -
gu ostat nich pię ciu lat za szło
u nas wie le zmian. Przede wszyst -
kim szko li my dzie ci (w wie -
ku 6–12 lat) w pię ciu cen trach
FCB E sco la Var so via na te re nie
War sza wy. Stwo rzy li śmy naj więk -
sze cen trum pił kar skie sto li cy,

gdzie do dys po zy cji na szych za -
wod ni ków są czte ry oświe tlo ne
bo iska oraz ha la pneu ma tycz na.
Ofe ru je my ta kże wła sne za ple cze
me dycz no -fi zjo te ra peu tycz ne.
Uru cho mi li śmy pro jekt Fo ot ball
First Scho ol dla dzie ci w wie -
ku 3–7 lat, ra zem z Ze spo łem
Szkół Spor to wych nr 50 stwo rzy -
li śmy kla sy pił kar skie w gim na -

zjum oraz li ceum, po wo ła li śmy
ta kże ze spół se nio rów.

W na szych pro jek tach tre nu je
ak tu al nie po nad 1200 za wod ni ków,
za trud nia my po nad 60 tre ne rów.

Ostat nie pięć lat to nie tyl ko
suk ce sy or ga ni za cyj ne ale rów nież
spor to we. Czte ry naj star sze ze spo -
ły ju nior skie gra ją w naj wy ższej
kla sie roz gryw ko wej – Eks tra li ga
MZPN.

Dzie się ciu na szych za wod ni ków
zo sta ło po wo ła nych do Ka dry Na -
ro do wej, a nasz wy cho wa nek,
bram karz Mar cin Buł ka, ru szył
w pił kar ski świat za mie nia jąc Esco -
la Var so via na Chel sea Lon dyn.

Od nie śli śmy nie zli czo ne zwy -
cię stwa z czo ło wy mi eu ro pej ski mi
klu ba mi, w tur nie jach kra jo wych
i mię dzy na ro do wych, a pię ciu na -
szych za wod ni ków zdo by ło Mi -
strzo stwo Pol ski z Re pre zen ta cją
Ma zow sza.

Za chę ca my do kon tak tu:
www.fcbe sco la.pl.

Zarząd FCB E sco la Var so via 

Piąte urodziny FCB Escola Varsovia

Największe centrum piłkarskie stolicy
� We wrześniu wspólnie świętowaliśmy piąte urodziny, pierwszej w Europie poza
Hiszpanią, szkoły FC Barcelony – FCB Escola Varsovia. W 2011 roku na boisko
wybiegli pierwsi adepci piłki nożnej, chcący rozwijać swoje umiejętności na
podstawie metod szkoleniowych Dumy Katalonii.




