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dziennikarska

Zdobądź pierwsze
doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Do pó ki nie po wsta nie pla no wa -
na na 2022 rok tra sa tram wa jo wa
na Zie lo ną Bia ło łę kę, głów nym
ko ry ta rzem, któ ry mi co dzien nie
ra no wy je żdża ją w stro nę Bród na
ty sią ce miesz kań ców, bę dzie Głę -
boc ka. Nie daw no uli ca zy ska ła
bez po śred nie po łą cze nie z po łu -
dnio wym od cin kiem Skarb ka
z Gór, zaś na przy szły rok pla no -
wa ny jest jej prze bu do wa.

Od Be ren so na do Kar to gra ficz -
nej Głę boc ka bę dzie mieć na dal
układ 1×2 (jezd nia z dwo ma pa -
sa mi ru chu), z po sze rze nia mi
na skrzy żo wa niach. Na skrzy żo -
wa niach z Kar to gra ficz ną, pla no -
wa ną Siecz ną, pół noc ną czę ścią
Skarb ka z Gór i In ter ne to wą po -
wsta ną ron da. Na po łu dnie
od Kar to gra ficz nej dro ga otrzy ma
nie ty po wy układ 2+1, z dwo ma
pa sa mi w kie run ku Bród na i jed -
nym w głąb Bia ło łę ki. Przy go to -

wa ny przez Za rząd Miej skich In -
we sty cji Dro go wych pro jekt nie

za kła dał mon ta żu sy gna li za cji
świetl nej, ale osta tecz nie po wsta -

ną na skrzy żo wa niu Głę boc kiej
z Ma gicz ną. To jed na z pię ciu lo -
ka li za cji w War sza wie, wy ty po wa -
nych przez Za rząd Dróg Miej -
skich na pod sta wie ana li zy licz by
wy pad ków i na tę że nia ru chu.

– Pro jekt in sta la cji sy gna li za cji
świetl nej na skrzy żo wa niu z Ma -
gicz ną jest obec nie w trak cie
uzgod nień – in for mu je Mi ko łaj
Pień kos, rzecz nik ZDM. – Bu do -
wa jest pla no wa na na przy szły
rok.

Mon taż no wych świa teł bę dzie
sko or dy no wa ny z prze bu do wą
Głę boc kiej. Przy oka zji ZMID
prze bu du je 420-me tro wy od ci nek
Be ren so na i 140-me tro wy od ci -
nek ul. Le wan dów, zbu du je dro gę
ro we ro wą i chod ni ki.

Nie wia do mo jesz cze, kie dy
roz pocz ną się pra ce, ale ma ją one
po trwać oko ło ro ku.

(dg)

Prace potrwają rok

Ronda i światła na Głębockiej
� Na przebudowanej Głębockiej ruch będą regulować liczne ronda i nowa
sygnalizacja świetlna. Prace zaplanowane na przyszły rok.

Przygotowany
przez Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych
projekt nie zakładał
montażu sygnalizacji
świetlnej, ale ostatecznie
powstaną
na skrzyżowaniu
Głębockiej z Magiczną.
To jedna z pięciu
lokalizacji w Warszawie,
wytypowanych przez
Zarząd Dróg Miejskich
na podstawie analizy
liczby wypadków
i natężenia ruchu.

Codziennie
rano Głębocką

wyjeżdżają
w stronę

Bródna
tysiące

mieszkańców
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Ja dąc ko ło pół no cy dro gą ro we -
ro wą na mo ście Gro ta mo żna za -
uwa żyć lamp ki oświe tla ją ce kład -
kę Że rań ską, mi go czą ce po mię dzy
ro sną cy mi obok elek trow ni drze -
wa mi. Aby do stać się do no we go
mo stu, trze ba zje chać śli ma kiem

dla ro we rów na dół i do stać się
na nie do koń czo ną dro gę, wzdłuż
któ rej sto ją czar ne, par ko we la tar -
nie. Już stąd roz po ście ra się nie sa -
mo wi ty wi dok na że rań ską elek -
tro cie płow nię, ale póź niej jest już
tyl ko cie ka wiej.

Dro ga pro wa dzi nas lek ko
do gó ry, po po tę żnym na sy pie
i wa le, są sia du ją cym bez po śred -
nio z ogro dze niem elek trow ni. Jej
te ren jest świet nie oświe tlo ny,
więc jak na dło ni wi dać plą ta ni nę
za bu do wań, to rów ko le jo wych

i urzą dzeń, któ rych prze zna cze nie
po zo sta je dla prze cięt ne go war -
sza wia ka za gad ką. Prze je żdża jąc
Mo dliń ską nie spo sób do ce nić
ogrom elek tro cie płow ni, od sło -
nię tej od ru chli wej dro gi ekra na -
mi aku stycz ny mi. Do pie ro ob ser -
wu jąc ją od stro ny Wi sły mo żna
uwie rzyć, że to wła śnie tu po wsta -
je ener gia, za si la ją ca pół War sza -
wy. Na wet o pół no cy na te re nie
EC Że rań mo żna do strzec pra cu -
ją cy lu dzi. Ktoś nie śpi, że by ktoś
mógł spać.

Przed na mi kład ka Że rań ska.
„Od święt ne” oświe tle nie, któ rym
cie szy ła oczy pod czas otwar cia,
jest w czwart ko wą noc wy łą czo ne
i kom plet ną ciem ność roz ja śnia
tyl ko rząd bia łych lam pek, za -
mon to wa nych na „da chu” mo stu.
Do bie ga ją cy z od da li nie przy jem -
ny szum Wi sło stra dy świad czy
o tym, że mia sto wciąż nie śpi.
Nie śpi ta kże na tu ra, bo co i rusz
z por to we go ba se nu do bie ga kwa -
ka nie ka czek i dźwię ki nie zgrab -
ne go nur ko wa nia. Po ko nu je my
kład kę i zje żdża my na as fal to wą
dro gę, któ ra za pro wa dzi nas
na ko ro nę wa łu wi śla ne go. Mrok

jest tu tak gę sty, że za pa la my do -
dat ko we lam py…

…któ re ki lo metr da lej da ją sy -
gnał do uciecz ki dwóm dzi kom.
Że ru ją ce na skar pie obok daw ne -
go skła do wi ska po pio łów zwie rzę -
ta naj wy raź niej wy stra szy ły się
sztucz ne go świa tła i po chrzą ku jąc
zbie gły w dół, nad Wi słę, z dy na -
mi ką roz pę dzo ne go po cią gu.
U wie lu osób ta kie noc ne spo tka -
nie na ciem nej dro dze wy wo ła ło -
by atak pa ni ki, ale dla wie lo let -
nich miesz kań ców tej czę ści mia -
sta to nic nad zwy czaj ne go. Spo -
koj nie prze je żdża my pod mo stem
Skło dow skiej -Cu rie w kie run ku
Tar cho mi na.

Na wa le wi śla nym na wy so ko ści
Tar cho mi na jest tak ciem no, a je -
sien ne po wie trze tak przej rzy ste,
że na noc nym nie bie go łym okiem
wi dać ty sią ce gwiazd. O tej po rze
ro ku do kład nie nad wa łem mo żna
zo ba czyć Alioth – naj ja śniej szy
punkt Wiel kie go Wo zu. Po tem już

ła two wy obra zić so bie ca ły gwiaz -
do zbiór, w któ rym wie le ró żnych
na ro dów wi dzi Nie dźwie dzi cę.

Jest pół noc, a tem pe ra tu ra spa -
dła już na pew no po ni żej 10 stop -
ni. Ja dąc po je sien nych li ściach,
któ re po kry ły tar cho miń ski wał,
mi ja my po je dyn czych spa ce ro wi -
czów i bie ga czy, oświe tla ją cych
so bie dro gę „gór ni czy mi” la tar ka -
mi. Na wy so ko ści No wo dwo rów
znad Wi sły znów do cho dzi zna jo -
me chrzą ka nie. Przy ga sza my
świa tła, lek ko zwal nia my i je dzie -
my da lej. Do Ja błon ny jesz cze da -
le ko.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Dziki, kaczki i niedźwiedzica

O północy na Żeraniu
� Dzięki pieszo-rowerowej kładce odkrywamy Białołękę z nieznanej wcześniej strony. Najciekawiej jest w nocy.

Na wale
wiślanym na wysokości
Tarchomina jest tak
ciemno, a jesienne
powietrze tak przejrzyste,
że na nocnym niebie
gołym okiem widać
tysiące gwiazd. O tej
porze roku dokładnie
nad wałem można
zobaczyć Alioth
– najjaśniejszy punkt
Wielkiego Wozu.
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Co raz czę ściej mó wi się o ko -
niecz no ści sta wia nia na trans port
zbio ro wy, ale czas przed sta wić kon -
kret ne roz wią za nia. Jed nym z nich
jest wy zna cze nie spe cjal nych pa sów
ru chu dla sa mo cho dów, w któ rych
pod ró żu ją co naj mniej trzy oso by.
HOV -y (high -oc cu pan cy ve hic le la -
nes – ang. pa sy dla po jaz dów z wie -
lo ma pa sa że ra mi) ist nie ją w wie lu
mia stach USA oraz Ka na dy i ma ją
za chę cać do wspól nych pod ró ży
do cen trum mia sta. Na du żych ar -
te riach wy zna cza ne są spe cjal ne
pa sy, ozna czo ne ry sun kiem przed -
sta wia ją cym dia ment. Nie mo gą
po nich jeź dzić au ta, w któ rych
znaj du je się je dy nie kie row ca lub
kie row ca i pa sa żer.

Dzię ki wpro wa dze niu HOV -ów
na gra dza ni są są sie dzi, któ rzy
uma wia ją się na wspól ną pod róż.
Nie mu szą stać w kor kach. Efek -
tem jest zmniej sze nie licz by aut
w mie ście, a ta kże oszczę dza nie
ben zy ny i mniej sze za nie czysz cza -
nie śro do wi ska. Dla nie któ rych
jaz da z nie zna jo my mi mo że ozna -
czać dys kom fort, ale dla otwar -
tych osób to oka zja do lep sze go
po zna nia są sia dów.

Z ra do ścią za ob ser wo wa łem fakt,
że nie daw no po wsta ła gru pa, w któ -
rej miesz kań cy Bia ło łę ki za po śred -
nic twem In ter ne tu uma wia ją się
na wspól ną pod róż do mia sta. Kro -
kiem w do brym kie run ku jest rów -
nież wy ty cze nie miejsc 2+ na nie -
któ rych par kin gach Park & Ri de.

Są one wy zna czo ne bli sko wyjść
i mo gą z nich ko rzy stać kie row cy
z co naj mniej jed nym pa sa że rem.

Co mu sia ło by się stać, że by
na Mo dliń skiej wy zna czo ne zo sta -
ły HOV -y? Wszyst ko za le ży
od miej skie go in ży nie ra ru chu.
Obec nie sto su nek de cy den tów
jest chłod ny. W od po wie dzi
na mo ją in ter pe la cję dy rek tor Ja -
nusz Ga las na pi sał:

– Trud no ści w sku tecz nym eg -
ze kwo wa niu upraw nień do po ru -
sza nia się pa sa mi prze zna czo ny mi
dla wy bra nych użyt kow ni ków ru -
chu nie skła nia ją do wpro wa dza -
nia ta ko wych tym bar dziej, że
spo dzie wa na w przy pad ku po stu -
lo wa nych przez pa na pa sów ru -
chu spo ra gru pa chęt nych wy ma -
ga ła by jed nak sys te mu au to ma -
tycz ne go, obec nie nie do stęp ne go.

Wpro wa dze nie HOV -ów jest
jed nak mo żli we. Ta ki sys tem funk -
cjo nu je m.in. w Rze szo wie. Zła ma -
nie prze pi sów gro zi man da tem
w wy so ko ści 100 zł i jed nym punk -
tem kar nym. War to też pa mię tać,
że gdy w 2005 ro ku wy zna czo no
na Mo dliń skiej bu spas, wie le osób
też nie wie rzy ło w je go sku tecz ność.
Kie row cy się jed nak przy zwy cza ili.

Licz ba sa mo cho dów w War sza -
wie już daw no prze kro czy ła ra cjo -
nal ny po ziom. Co raz czę ściej ma my
do czy nie nia ze zja wi skiem, któ re
po le ga na ta mo wa niu ru chu przez
au ta, szu ka ją ce miejsc do par ko wa -
nia. W War sza wie na ty siąc miesz -
kań ców przy pa da po nad 600 sa mo -
cho dów oso bo wych. Czas na „dia -
men to wą” re wo lu cję.

Fi lip Pelc
Autor jest radnym dzielnicy Białołęka
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3 li sto pa da na uli cę Ja giel lon -
ską w Le gio no wie do szpi ta la Le -
gWet przy wie zio ny zo stał du ży
pies ra sy ca ne cor so w sta nie bar -
dzo cię żkim. Oka za ło się, że pies
pod czas spa ce ru zjadł ka wa łek le -
żą ce go na traw ni ku mię sa na fa -
sze ro wa ne go le ka mi, praw do po -
dob nie pa ra ce ta mo lem. 12 go dzin
Dyz io spę dził pod kro plów ka mi.

To nie pierw szy ta ki przy pa dek
na Bia ło łę ce i Tar cho mi nie. Ten
zda rzył się na osie dlu Pal la dium
w oko li cy Po etów, ale czy tel ni cy

do no szą o tym, że mię so z trut ka -
mi, gwoź dzia mi, che mi ka lia mi
mo żna zna leźć ta kże w in nych re -
jo nach na szej dziel ni cy. To, że są
wła ści cie le, któ rzy po swo ich
czwo ro no żnych pu pi lach nie
sprzą ta ją i ta cy, któ rym to bar dzo
prze szka dza ro zu miem, ale tru cie
zwie rząt to zwy czaj nie szczyt
okru cień stwa i be stial stwa. Pil nuj -
my psów, ale i in for muj my się
wza jem nie i ob ser wuj my. Z tym
pro ce de rem trze ba wal czyć!

(wk)

Polowanie na psy
� Przypadki trucia psów są coraz częstsze. Słyszy
o takich przypadkach we wszystkich właściwie
dzielnicach, na Białołęce ostatnio coraz częściej…

źródło: W
ikipedia/F

loydian

HOV w kanadyjskim Ontario

źródło: L
egw

et/facebook

Po Modlińskiej bez korków?

Diament na jednym pasie
� Oznaczane symbolem diamentu pasy ruchu pomagają rozwiązać problemy wielu
miast. Wystarczy zabrać pasażerów, by ominąć korki.



Ob raź li we sło wo „sło ik”, któ -
rym nie któ rzy okre śla ją oso by
spro wa dza ją ce się na Bia ło łę kę,
zro bi ło w ostat nich la tach za wrot -
ną ka rie rę. „Sło ik” to wróg „war -
sza wia ka”, szczy cą ce go się przod -
ka mi, któ rzy naj wy raź niej za -

miesz ki wa li ma zo wiec ką pusz czę
już w cza sach an tycz ne go Rzy mu.
Na po cząt ku lat 90., gdy dzi siej sza
Bia ło łę ka roz wi ja ła się w stro nę
No wo dwo rów, „sło ika mi” by li
w du żej mie rze war sza wia cy, któ -
rzy do sta li w tej oko li cy upra gnio -

ne miesz ka nie, umo żli wia ją ce wy -
pro wadz kę od ro dzi ców lub za -
mia nę cia snej ka wa ler ki w ka mie -
ni cy na wy god ne M3 z bal ko nem.

„Tar cho min? To prze cież
na Pra dze!” pu ka li się w czo ło
zna jo mi. Tak jak dziś, na zwa Tar -

cho mi na by ła po wszech nie roz -
cią ga na na pół noc, na są sied nie
No wo dwo ry, zaś ca ła dzi siej sza
Bia ło łę ka by ła wów czas czę ścią
dziel ni cy Pra ga Pół noc, ko ja rzo -
nej z nie zbyt sym pa tycz ny mi oko -
li ca mi Ząb kow skiej (wte dy bez
jed nej ka wiar ni) czy Mar kow -
skiej. Krew ni i zna jo mi su mo wa li
te sko ja rze nia z du żą od le gło ścią
od cen trum, bra kiem mo stu czy
tram wa jów, i wy obra ża li so bie
Tar cho min ja ko slum sy za Wła dy -
wo sto kiem. „To już pew nie wię cej
się nie zo ba czy my”.

Dla ko goś wy cho wa ne go w cen -
trum War sza wy od le głość dzie lą -
ca je od Tar cho mi na by ła szo ku ją -
ca. Dziu ra wy, bia ło -kre mo wy Ika -
rus to czył się dziu ra wy mi jezd nia -
mi Mar chlew skie go, Sto łecz nej,
dzi siej szej tra sy S8 i Mo dliń skiej
hen, hen da le ko za po tę żne ko mi -
ny elek trow ni, pust ko wia i za -
miesz ka ne przez smo ki ciem ne
la sy. Na Tar cho min do cie ra ły
wów czas li nie H, 101, 126, 178
i 510, a naj więk szym pro ble mem
nie by ły jesz cze kor ki, ale fa tal ny
stan dróg i au to bu sów. I od le -
głość.

Na ów cze snych ma pach uli ca
Świa to wi da by ła kłam li wie ry so -
wa na ja ko dwu jez dnio wa, a od ci -
nek do Mo dliń skiej ozna cza no
– też kłam li wie – prze ry wa ną li nią
ja ko pro jek to wa ny i dwu jez dnio -
wy. W prak ty ce na Tar cho min
wje żdża ło się za po mnia ną dziś
uli cą Ob raz ko wą i skrę ca ło w pra -
wo My śli bor ską, któ ra łu kiem
prze cho dzi ła w wą ską Świa to wi -
da. Na skrzy żo wa niu z Me hof fe ra
za czy na ła się peł na eg zo ty ka, bo
uli ca na gle prze cho dzi ła w dro gę
z po kru szo nych płyt, po któ rych
pod ska ki wa ły po lo ne zy, ma lu chy
i wóz ki peł ne dzie ci. Da lej by ły
już tyl ko osie dla przy Paj da ka
i Cioł ko sza, a jesz cze da lej wiel ka
prze paść, na koń cu świa ta, w któ -
rą spa da ły sa mo cho dy.

Funk cję dzi siej szych mar ke tów
peł ni ły Dom Han dlo wy Tar cho -
min i ba za ry (sta ry przy Po ra jów
i no wy przy Ćmie low skiej), któ -

rym – jak dziś – to wa rzy szy ły
mniej sze skle pi ki z ab sur dal ny mi
ce na mi. Na więk sze za ku py jeź -
dzi ło się do jed nej z war szaw skich
hal, a kil ka lat póź niej fu ro rę zro -
bi ły pierw sze hi per mar ke ty.
Na Gór czew ską i Sta lo wą do je -
żdża ły z Tar cho mi na praw dzi we
tłu my. A w nie dzie le wsia da li śmy
do au to bu sów, by po je chać
do cen trum, do „dziad ków”,
po peł ne do mo wych spe cja łów,
za krę co ne z nie ludz ką si łą i kry ją -
ce wspa nia łe sma ki sło iki.

Jan Adam ski

To prze cież ko niec świa ta

Ta ki był Tar cho min 1990
� Bez mo stu, tram wa ju, mar ke tów i… as fal tu. Jak wy glą dał Tar cho min po ko le nie te mu?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Dla kogoś
wychowanego
w centrum Warszawy
odległość dzieląca je
od Tarchomina była
szokująca. Dziurawy,
biało-kremowy Ikarus
toczył się dziurawymi
jezdniami
Marchlewskiego,
Stołecznej, dzisiejszej trasy
S8 i Modlińskiej hen, hen
daleko za potężne
kominy elektrowni,
pustkowia i zamieszkane
przez smoki ciemne lasy.
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Bia ło łęc ka ga le ria han dlo wa
Fac to ry An no pol czyn na jest co -
dzien nie, jed nak to, co dzie je się
w niej w week end, trud no okre ślić
na wet ja ko „go rącz ka za ku pów”.
Przez nie wiel kie cen trum „prze le -
wa ją się” tłu my – ku pu ją cych,
spa ce ru ją cych, oglą da ją cych,
a do jaz do we ulicz ki są za blo ko -
wa ne przez zmo to ry zo wa nych,
żąd nych „ta nich za ku pów” klien -
tów.

Sprze daw cy opo wia da ją, że
po go dzi nie 16 w pią tek za czy na
się dla nich praw dzi wa wal ka
o prze trwa nie. – Tu nie przy cho -
dzi się przy oka zji na za ku py, bo
„mo że coś mi się tra fi”. W week -

end do Fac to ry przy cho dzą ca łe
ro dzi ny na bar dzo dłu gie go dzi ny.
Ty sią ce osób. Do ro śli ku pu ją,
oglą da ją, je dzą, dzie ci bie ga ją.
Jak w zoo. A dla nas to je dy ne
sen sow ne dni do za rob ku. Wy ra -
bia my za ło że nia po nad nor mę,
choć osób do pra cy jest mniej niż
po win no być – ko men tu je sprze -
daw ca. – Nikt z nas nie na rze ka,
bo to są je dy ne do bre dni dla
skle pu, a co za tym idzie, wpły wa
to na na sze pen sje – do da je.

Week en do we ce le
Ka żdy sklep w ga le rii han dlo -

wej przed roz po czę ciem dnia pra -
cy usta wia so bie ce le, ja kie chciał -

by da ne go dnia zre ali zo wać. Za -
ło że nia ma ją mo ty wo wać pra cow -
ni ków, a przy oka zji udo wod nić
im, że jak „się chce”, to mo żna
wię cej sprze dać.

– Lu dzie rzad ko wie dzą, po ja ki
to war przy cho dzą. Na szym za da -
niem jest sprze da nie im te go, co
ma my i wy ro bie nie pla nu dnia.
Je śli te go nie zro bi my, nie ma my
pod wy żek i pa nu je gę sta at mos fe -
ra – mó wi nam ano ni mo wo sprze -
daw czy ni.

W zna nym fir mo wym skle pie
z ubra nia mi dzien ny cel w ty go -
dniu to oko ło 5 tys. zł, w week end
kwo ta jest trzy ra zy więk sza. So -
bot nio -nie dziel ne za ło że nia wa -
ha ją się od 15 do 20 tys. zł. – Ła -
two ob li czyć, że ma jąc pięć nie -
dziel w paź dzier ni ku, sklep zro bi
w nie dzie le co naj mniej 75 tys. zł
ob ro tu. I mie li by za mknąć te go
dnia ga le rię? – ko men tu je sprze -
daw czy ni.

Za kaz han dlu w nie dzie lę
Te mat za ka zu han dlu w nie -

dzie le wra ca do nas nie ustan nie
jak bu me rang, ale w obec nej rze -
czy wi sto ści po li tycz nej, z PiS -em

u wła dzy, ni gdy nie by li śmy bli żej
re ali za cji te go po my słu. Roz wa ża -
ne są dwa wa rian ty. Pierw sza
opcja mó wi nam o cał ko wi tym za -
ka zie han dlu dla wszyst kich, dru -
ga obej mo wa ła by tyl ko du że fir -
my (cen tra han dlo we), tak aby
wspo móc ma ły, lo kal ny ry nek.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu pra -
cow ni cy su per - i hi per mar ke tów
mie li by wol ną od pra cy nie dzie lę.
Dla klien tów ozna cza to z pew no -
ścią zmia nę przy zwy cza jeń za ku -
po wych.

– W ty go dniu nie mam cza su
na za ku py. Pra cu je my z mę żem
ca ły dzień, wra ca my oko ło 19.
Dzie ci ma ją szko łę i za ję cia po za -
lek cyj ne. Już te raz w week en dy są
tłu my. Co bę dzie, je śli na wszyst -
kie za ku py zo sta nie tyl ko so bo ta?
Kosz mar ne wa run ki, mnó stwo lu -
dzi przy ka sach, w przy mie rzal -
niach – ko men tu je za cze pio na
przez nas klient ka.

Za kaz han dlu w nie dzie le wy -
da je się praw do po dob ny, ale nie
jest prze są dzo ny. Gdy by zo stał
wpro wa dzo ny, Po la cy z pew no -
ścią ku po wa li by ina czej. W piąt ki
i so bo ty ga le rie han dlo we by ły by

jesz cze bar dziej za tło czo ne, choć
z pew no ścią zy ska ły by skle py in -
ter ne to we. Eko no mi ści ostrze ga -
ją, że ogra ni cze nia ne ga tyw nie
od bi ją się na po zio mie za trud nie -

nia w bra nży: mniej sze ob ro ty bę -
dą skut ko wać zwol nie nia mi,
szcze gól nie mło dych lu dzi pra cu -
ją cych chęt nie week en da mi.

– Ja w Fac to ry pra cu ję już bli -
sko rok i tyl ko w week en dy. To je -
dy na dla mnie mo żli wość do ro -
bie nia, w ty go dniu nie mam cza su
z po wo du uczel ni. Z sa mej so bot -
niej pen sji cię żko by ło by mi się
utrzy mać – ko men tu je mło da
sprze daw czy ni.

(mk)

Jeśli nie wyrobimy normy, panuje gęsta atmosfera

Zakaz handlu w niedzielę?
� Sprzedawcy mówią, że w soboty i niedziele „czują się jak w zoo”, przyznając jednocześnie, że to w weekend zarabiają najwięcej. O opinie
na temat zakazu handlu w niedzielę zapytaliśmy klientów i sprzedawców największego obecnie centrum handlowego na Białołęce.

Tu nie
przychodzi się przy okazji
na zakupy, bo „może coś
mi się trafi”. W weekend
do Factory przychodzą
całe rodziny na bardzo
długie godziny. Tysiące
osób – komentuje
sprzedawca.
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Po bli sko 15 la tach nie zwy kle
po pu lar na war szaw ska krę giel nia
mu sia ła opu ścić do tych cza so wą
lo ka li za cję przy uli cy Do brej.
W po ło wie lip ca ogło szo no hucz -
ny po wrót cen trum roz ryw ko we -
go. Wła ści cie le Hu la ku la na no wą
sie dzi bę wy bra li uli cę Ja giel loń -
ską. Wiel kie otwar cie krę giel ni
na stą pi ło na po cząt ku li sto pa da,
w wy da rze niu wzię li udział m.in
Cleo, Ma ja Hy ży, Le szek Sta nek,
To masz i Ewa Lu bert czy Prze my -
sław Cy pry ań ski. Praw dzi we tłu -
my ba wi ły się w ryt mie klu bo wej
mu zy ki. Kie dy bły ski fle szy zga sły,
a ka me ry wy łą czo no, za czę ła się
moc no za kra pia na al ko ho lem im -

pre za. In ter we nio wa ła ta kże po li -
cja.

– Oko ło go dzi ny 1:30 otrzy ma -
li śmy in for ma cję o bój ce w klu bie.
W bi ja ty ce udział bra ło dwóch
mę żczyzn – mó wi sie rż. sztab.
Pau li na Onysz ko z biu ra pra so we -
go po li cji. – Pa no wie po kłó ci li się
o sto lik. 22-let ni mę żczy zna za -
uwa żył, że miej sce, przy któ rym
wcze śniej sie dział, zaj mu ją obec -
nie ob cy mu mę żczyź ni. Po sta no -
wił więc wy ja śnić tę sy tu ację. Roz -
mo wa za koń czy ła się ob ra że nia mi
u 22-lat ka – do da je.

Do kłót ni do szło po go dzi -
nie 24, po bi ty mę żczy zna z za wia -
do mie niem po li cji cze kał po nad

go dzi nę. W tym cza sie po zo sta li
uczest ni cy awan tu ry wy szli z klu -
bu. Po przy by ciu funk cjo na riu szy
mę żczy zna zo stał za bra ny do szpi -
ta la, gdzie udzie lo no mu me dycz -
nej po mo cy. Ba da nia wy ka za ły
uraz pal ca. – Wy sła li śmy już
do 22-lat ka we zwa nie. Chce my,
by sta wił się na ko mi sa ria cie,
w ce lu spo rzą dze nia do kład ne go
ze zna nia i ry so pi su trzech mę -
żczyzn. Po krzyw dzo ny jak do tąd
się nie zja wił – mó wi Pau li na
Onysz ko.

Hu la ku la czyn ne jest co dzien -
nie, w ty go dniu od go dzi ny 12,
a w week en dy od 10.

(mk)

Huczne otwarcie kręgielni
� Centrum rozrywkowe Hulakula przy Jagiellońskiej otwarte. Nie obyło się bez
nieprzyjemnych incydentów.

Do po ża ru do szło na po cząt ku
li sto pa da, przed jed nym z blo ków
w po bli żu skrzy żo wa nia Kar to gra -
ficz nej z Po dłu żną. Do staw czak
pa lił się tak in ten syw nie, że ogień
prze niósł się na za par ko wa ny
obok sa mo chód oso bo wy. Dzię ki
szyb kiej ak cji stra ża ków uda ło się
ura to wać jesz cze trzy sto ją ce
po są siedz ku po jaz dy. W zda rze -
niu nikt nie ucier piał, je dy nie kie -
sze nie wła ści cie li aut.

– Ogień pod ma ską mógł po -
wstać na sku tek zwar cia in sta la cji
elek trycz nej, ale rów nie do brze mo -
gło dojść do pod pa le nia. Naj czę -
ściej jed nak to kie row cy za po mi na ją
o dba niu o sil nik, o prze wo dy, któ re
czę sto ocie ra ją się o sie bie. Nie jed -

no krot nie po wo dem jest ta kże wa -
dli wie prze pro wa dzo na na pra wa.
Sa mo cho do wą ga śni cą rzad ko kie -
dy uda je się uga sić na wet ma ły po -
żar pod ma ską, za wsze na le ży nas
we zwać – mó wi je den ze stra ża ków.

To ko lej ny po żar sa mo cho du
w na szej dziel ni cy w tym ro ku.
Zwy kle są one wy ni kiem sa mo za -
pło nu, jed nak zda rza ły się sy tu -
acje, w któ rych ogień wznie co no
z pre me dy ta cją.

– Tyl ko w tym ro ku pro wa dzi li -
śmy pięć po stę po wań w spra wie
uszko dze nia po jaz dów na sku tek
ce lo we go ich pod pa le nia – mó wi
sie rż. sztab. Pau li na Onysz ko
z po li cji.

(mk)

Zwarcie czy podpalenie?
Płoną auta na Białołęce
� Na os. Lewandów spłonęły dwa samochody. Według
strażaków, do pożaru samochodu najczęściej dochodzi
z powodu zwarcia instalacji elektrycznej. Jak było tym
razem?

źródło: w
arszaw

a-straz.pl, fot.R
afał Zagóra

Właściciele Hulakula na nową siedzibę wybrali ulicę Jagiellońską

źródło: w
w

w.facebook.com
/rcm

hulakula



Czy ta łam ostat nio Pań stwa tekst,
opi su ją cy skar gę mat ki na nie od po -
wied nie – jej zda niem – za cho wa nie
kie row cy, któ ry nie po zwo lił jej wejść
do au to bu su z dzie cię cym wóz kiem.
Po wód był pro za icz ny. Au tor ka za -
ża le nia mia ła pe cha wy brać kurs,
na któ ry wcze śniej zde cy do wa ła się
też in na mat ka pod ró żu ją ca z wóz -
kiem, kie row ca zaś uznał, że wa run -
ki w po jeź dzie nie po zwa la ją na bez -
piecz ną jaz dę obu ko biet jed no cze -

śnie. Roz go ry czo nej i do tknię tej
„cham skim za cho wa niem kie row -
cy” pa sa żer ce nie uda ło się wsiąść
do au to bu su, ale szyb ko da ła upust
„obu rze niu” w in ter ne cie, na Fa ce -
bo oku i li ście do Wa szej re dak cji,
zy sku jąc po par cie i współ czu cie.

Ja tej Pa ni nie współ czu ję, dra żni
mnie ta ka po sta wa. Nie je stem mat -
ką, stu diu ję i – uprze dza jąc kry ty kę,
któ rej się spo dzie wam – nie je stem
sa mot na, nie szczę śli wa i aspo łecz na.

Je żdżąc co dzien nie na uczel nię, je -
stem re gu lar nie zgnia ta na przez wóz -
ki, któ re sto ją w przej ściu, a na pew -
no po za ozna czo ną pi kro gra mem
prze strze nią. Przy naj mniej raz w ty -
go dniu do wia du ję się, że je stem
„za mło da, aby sie dzieć”, a mi mo
wszyst ko swo ich ża li nie wy le wam
na Fa ce bo oku. Czy przy jem nie mi
się pod ró żu je? By wa ró żnie. Przy -
zwy cza iłam się do ści sku, do tło ku.
Ro zu miem bo wiem, że ka żdy z nas

chce gdzieś szyb ko do je chać. Je stem
zwy kłym pa sa że rem, któ ry prze wi du -
je, że 511 bę dzie ra no za pcha ne,
więc na przy sta nek wy cho dzę 15 mi -
nut wcze śniej. Ustę pu ję miej sca star -
szym lu dziom, ko bie tom w cią ży
i dzie się cio lat ko wi, któ ry zzia ja ny
wy biegł z pod sta wów ki. Mo gę stać
przez te pół go dzi ny, mo gę zo stać
przy ci śnię ta do ba rier ki, mo gę wy tłu -

ma czyć ob ce mu tra sę, je śli znam
roz kład i ko lej ne przy stan ki. Sta ram
się pod ró żo wać w spo ko ju, na ta -
kich sa mym wa run kach jak po zo -
sta li. Dla cze go ro dzi ce ma łych dzie ci
mie li by ocze ki wać wię cej? Ku pu jąc

bi let ka żda oso ba au to ma tycz nie
sta je się pa sa że rem i ma pra wa wy -
ni ka ją ce z re gu la mi nu.

„War sza wa mści się na ro dzi -
cach (i ro bi to na koszt kie row ców)
za rzą do wy pro gram” Ro dzi -
na 500+? „,” Ma jąc w przy szło ści
dzie ci zo ba czysz, że pew ne rze czy to
nie kwe stia upodo bań a ko niecz -
no ści! „,” Wó zek zaj mu je miej sce
dla pię ciu osób? No i co? Na ple -
cach go no sić, na da chu prze wo zić
czy też nie mow la ka no sić wszę dzie
na rę kach? – ta kie ko men ta rze
wid nie ją pod Wa szym tek stem.
Ostat nio w li nii 509 jed na z ko biet
na rze ka ła: „Kie dyś mie ści ły się tu
trzy wóz ki, a te raz po sta wi li tam bi -
le to ma ty i miesz czą się tyl ko dwa”.

Ro dzi ce, prze stań cie za cho wy -
wać się jak by ście by li sa mi na tym
świe cie, a pod je żdża ją cy au to bus
był li mu zy ną pod sta wio ną spe cjal -
nie dla was. Wszy scy je dzie my
na tym sa mym wóz ku.

Czy tel nicz ka

List do redakcji

Wózki w autobusie. Mamy problem?
� – Czy podróżowanie autobusem z dzieckiem w wózku to rzeczywiście problem? Niektórzy domagają się specjalnego traktowania tylko
dlatego, że pewnego dnia mogą oficjalnie nazwać się „rodzicem” – pisze nasza Czytelniczka.
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Ostatnio
w linii 509 jedna z kobiet
narzekała: „Kiedyś
mieściły się tu trzy wózki,
a teraz postawili tam
biletomaty i mieszczą się
tylko dwa”.

Mieszkasz w Warszawie, 
interesujesz się codziennymi
wydarzeniami z życia miasta?

Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji

publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa

do ciekawych akcji społecznych i lubisz
rozmawiać z ludźmi?

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

Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl.
Lekkie pióro i zwięzłość języka warunkiem

koniecznym.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Age on Se cu ri ty wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom Wspól not
– pro po nu je my E -ochro nę 24 – ra -
cjo nal ne zmniej sze nie sta cjo nar nej
ochro ny fi zycz nej po łą czo ne ze sta -
łą trans mi sją wi zji z ka mer za in sta -
lo wa nych na osie dlu do na sze go
cen trum mo ni to rin gu oraz cy klicz -
ne pre wen cyj ne pod jaz dy i ob cho -
dy osie dla re ali zo wa ne przez na sze
pa tro le in ter wen cyj ne. Na osie -
dlach, gdzie nie ma sys te mów

CCTV lub są nie wy star cza ją ce
– do ko nu je my in sta la cji i mo der ni -
za cji mo ni to rin gu. Usłu ga ob ję ta
jest peł nym ubez pie cze niem.

Age on Se cu ri ty jest kon ce sjo -
no wa nym pod mio tem spe cja li zu -
ją cym się w kom plek so wej ochro -
nie osób i mie nia oraz in sta la -
cjach sys te mów za bez pie czeń
tech nicz nych. Na war szaw skim
ryn ku dzia ła my od 2012 ro ku.

Po sia da my wła sne Cen trum Mo -
ni to rin gu Wi zji, wła sną Sta cję
Mo ni to ro wa nia Sy gna łów Alar -
mo wych, wła sne Pa tro le In ter -
wen cyj ne. Zau fa ło nam po nad 40
osie dli miesz ka nio wych, ja ko je -
dy ni w Pol sce ochra nia my Za -
kon, za ufa niem ob da rzy ły nas ta -
kie fir my jak JW. Con struc tion,
Bu di mex, Es -bud, Przed się bior -
stwo Ba dań Geo fi zycz nych.

Stacjonarna ochrona w dotychczasowym kształcie to kosztowny przeżytek

E -OCHRO NA 24 – naj sku tecz niej sza
ochro na Two je go osie dla
� Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Stawki ochrony zwiększą się dwukrotnie. Zamknięte osiedla mieszkaniowe,
których specyfiką i atutem jest posiadanie ochrony, będą zmuszone znacznie zwiększyć
koszty ochrony – czyli podnieść czynsz mieszkańcom albo z niej zrezygnować.

Zapraszamy do współpracy: tel. 570–000–823; 
e-mail: m.malczynski@ageon-security.pl, www.ageon-security.pl,

www.e-ochrona24.pl.

Jaz da na ły żwach to od daw na
jed na z ulu bio nych zi mo wych roz -
ry wek war sza wia ków. Naj więk sze
lo do wi sko w mie ście – a wła ści wie
ca ły park roz ryw ki – dzia ła już
na Sta dio nie Na ro do wym. Miesz -
kań cy Zie lo nej Bia ło łę ki mo gą
ko rzy stać ze śli zgaw ki na te re nie
OSiR Tar gó wek przy Ła bi szyń -
skiej na Bród nie, a na swo ją ko lej
cze ka Tar cho min.

Otwar cie lo do wi ska Bia ło łęc -
kie go Ośrod ka Spor tu przy Stru -
my ko wej za pla no wa no na so bo -

tę 3 grud nia, na godz. 18:00. Oso -
by, któ re wy bio rą się te go dnia
na ły żwy, mo gą li czyć na słod ki
po czę stu nek, her ba tę i spo tka nie
z praw dzi wym Świę tym Mi ko ła -
jem. W pierw szy week end wstęp
bę dzie bez płat ny.

Lo do wi sko BOS, ul. Stru my ko -
wa 21

ceny biletów
• 3–4 grudnia: wstęp wolny
• od 5 grudnia: normalny 7 zł /

ulgowy 5 zł

go dzi ny otwar cia
• 3 grudnia: 18.00–21.00
• 4 grudnia: 11.00–21.00
• dni powszednie: 8.00–21.00
• kolejne weekendy

i święta: 11.00–21.00
Do jazd au to bu sa mi E -8, 101,

186, 314, 509, 516, 518 (No wo -
dwo ry), 211 i 741 (Stru my ko wa).

Wię cej in for ma cji oraz szcze gó -
ło wy cen nik na:
www.bos.waw.plo raz www.fa ce bo -
ok.com/Bia lo lec kiO sro dek Spor tu

(red)

Na Nowodwory wraca lodowisko
� Publiczne ślizgawki działają już na Stadionie Narodowym i na Bródnie. Mieszkańcy
Tarchomina i Nowodworów wkrótce będą mieć własną. Jak co roku na terenie BOS.

Im pre za Mi ko łaj ko wa jest nie -
za po mnia ną za ba wą dla wszyst -
kich ma lu chów. Ani ma tor prze -
bra ny w strój św. Mi ko ła ja spra wi,
że ka żde dziec ko po czu je się wy -
jąt ko wo i za pa mię ta to spo tka nie
na dłu gi czas. Mi ko łaj ki w Bia ło -
łęc kim Ośrod ku Kul tu ry to dwu -
go dzin na za ba wa w świą tecz nej
at mos fe rze. W pięk nej sce no gra -
fii El fy i Śnie żyn ki po pro wa dzą
prze ró żne gry i kon kur sy, za pro -
szą dzie ci do tań ca przy zi mo wych

prze bo jach, a ta kże po mo gą wy -
ko nać cho in ko we ozdo by w stre -
fie ar ty stycz nej. Mi le wi dzia ne bę -
dą oko licz no ścio we kre acje
i prze bra nia. licz ba miejsc ogra ni -
czo na.
3 grudnia, godz. 11 – BOK

ul. Głębocka 66
4 grudnia, godz. 11 – BOK

ul. van Gogha 1
Bi le ty dla dzie ci: 10 zł – opie -

ku no wie wstęp wol ny.
(mś)

Mikołajki na Białołęce
� Wiele radości i niespodzianek dla dzieci szykuje
z okazji zbliżających się Mikołajek Białołęcki Ośrodek
Kultury. W tym roku imprezy odbędą się w dwóch
miejscach – przy van Gogha 1 oraz w nowej placówce
przy ul Głębockiej 66.

źródło: w
w

w.facebook.com
/

Zeszłoroczne Mikołajki w BOK

źródło: facebook.com
/D

zielnicaB
ialoleka

Zatrudnimy
dziennikarzy
zainteresowanych 

tematyką
miejską

oraz
handlowców

do sprzedaży
powierzchni reklamowej 
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl



Daw niej by ły tu po la upraw ne,
dziś – blok na blo ku. W tym jed -
nym zda niu mie ści się hi sto ria
osie dla Der by. Po łą cze nie Skarb -
ka z Gór z Ma gicz ną po wsta wać
za czę ło w 2002 ro ku. Pierw sza in -
we sty cja, Der by I, skła da ła się
z dzie się ciu bu dyn ków i od da na
zo sta ła rok póź niej. Z ka żdym ko -
lej nym ro kiem licz ba no wych blo -
ków ro sła. Choć ko mu ni ka cja
miej ska nie za wsze by ła tu do bra,
dziś Chosz czów ka czy Bia ło łę ka
Dwor ska z pew no ścią jej za zdro -
ści. Spe cjal nie kur su ją cy au to bus
(Der by -bus) zo stał za stą pio ny li -
nia mi E -7, E -9, 527, 132, 204, 334
i N11. Do ce lo wo osie dle ma
mieć 6 tys. miesz kań dla 20–30
tys. osób, choć już dziś trud no wy -
obra zić so bie tam ko lej ne blo ki.

Miesz ka nie za gro sze
Ku sze ni ce na mi miesz kań mło -

dzi lu dzie z chę cią ku po wa li swo -

je „apar ta men ty”. Do dat ko wo
płat na piw ni ca czy (rów nież płat -
ne) miej sce par kin go we i co ty go -

dnio we za ku py w sto ją cym nie -
opo dal Atrium Tar gó wek lub M1
Mar ki wy da wa ły się być świet ną
wi zją sie lan ki. Ma ło kto po my ślał
wte dy o kor kach, szyb kim bra ku
miejsc po sto jo wych i co dzien nych
do jaz dach z dziec kiem do naj bli -
ższej szko ły, bo na spa cer tro chę

za da le ko. I tak w cią gu po nad
dzie się ciu lat ul. Skarb ka z Gór
za czę ła pę kać w szwach, a dziś
nie jed na pa ra ża łu je kup na
miesz ka nia w tej oko li cy.

– Miesz ka nie sprze da ję już
od trzech lat. Do jaz dy do pra cy
w cią głych kor kach wy koń czy ły
mnie i po chła nia ły zbyt du żo cza -
su. Po nad to są sie dzi ska rży li się
na płacz dziec ka, więc już po uro -
dze niu przez żo nę dru gie go mu -
sie li śmy za mon to wać spe cjal nie
wy głu sza ją ce drzwi. W oko li cy nic
nie ma. Bab cia opie ku ją ca się
ma lu cha mi cho dzi ła z ni mi do ro -
wu przy 132, aby tam mo gły po -
oglą dać kacz ki – mó wi mi spo tka -
ny w oko li cy miesz ka niec.

I choć ka żde osie dle po sia da
pla cyk za baw dla naj młod szych,
bra ku je tu miej sca, gdzie mo żna
usiąść na dłu żej. Swo iste go cen -
trum osie dla. Oko li ca jest bo ga ta
w skle py. Wciąż po wsta ją no we
lo ka le usłu go we. Osie dle Der by
po sia da m.in. stu dia uro dy, sa lon

fry zjer ski, pie kar nię, skle py spo -
żyw cze, Ros sman na, sto ma to lo ga,
przy chod nię czy nie pu blicz ne
przed szko la. Fa ni za gra nicz nych
kuch ni mo gą zjeść w ba rze Thai
Vet, w lo ka lu z su shi lub ke ba -
bem, spró bo wać kuch ni grec kiej
lub piz zy z Bie sia do wa, Da Gras so
czy Do mi no's. No wy Al dik i bu -
du ją cy się Piotr i Pa weł we dług
nie któ rych uatrak cyj nią osie dle.
In ni na rze ka ją, że bę dą gor sze
kor ki i jesz cze wię cej pro ble mów
z par ko wa niem. A je śli już o tym
mo wa…

Ab sur dy par ko wa nia
Osie dle Der by, od kąd wszę dzie

są zna ki za ka zu ją ce par ko wa nia,
sta ra się wal czyć z ty mi, któ rzy
do prze pi sów się nie sto su ją. Jak
do tąd to wal ka z wia tra ka mi.
Zbyt ma ła licz ba par kin gów nie
po zwa la jak ja kie kol wiek zmia ny.
Na fa ce bo oko wych gru pach osie -
dla miesz kań cy wy mie nia ją się
zdję cia mi i ką śli wy mi uwa ga mi

na te mat po jaz dów wje żdża ją cych
na kar tę go ścia. Roz wią za nia pro -
ble mu nie wi dać, a naj lep szym je -
go ob ra zem jest choć by uli ca
Astro wa. Po ro śnię ta słup ka mi,
bez żad ne go przej ścia dla pie -
szych, rze ko mo dla nich od zy ska -
na, to ja skra wy przy kład bra ku
wy obraź ni i fa tal ne go gu stu pro -
jek tan ta.

– Je śli pro wa dzi ła bym na
Astro wej wó zek z dziec kiem
i chcia ła bym udać się na dru gą
stro nę uli cy, to jak po win nam to
zro bić? – py ta mnie mło da ko bie -
ta, miesz kan ka oko li cy.

Ży cie noc ne
Prze by wa nie po zmro ku

na Skarb ka nie jest w ogó le nie -
bez piecz ne. Jest pu sto. Brak sa -
mo cho dów i au to bu sów, otwar -
tych lo ka li i ha ła su. Pew nej
czwart ko wej no cy spo tka łam tyl -
ko po je dyn czych miesz kań ców
idą cych z blo ku do blo ku. Za do -
mo wio nych, w kap ciach. Kil ka la -
tar ni się nie świe ci, po za my ka ne
piz ze rie i skle pi ki, otwar te dwa
hot -spo ty i Cor ner Pub z dwie ma
pa ra mi w środ ku. Po go dzi -
nie 22:00 miesz kań cy osie dla już
ra czej śpią, aby… jak naj wcze -
śniej sta nąć w kor ku.

Mo ni ka Krup ska

Hi sto ria osie dla

Spa ce rem po Skarb ka z Gór
� Osie dle Der by – atrak cyj na oko li ca dla ro dzin czy ko lej na zwy kła sy pial nia?
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Osiedle
Derby, odkąd wszędzie są
znaki zakazujące
parkowania, stara się
walczyć z tymi, którzy
do przepisów się nie
stosują. Jak dotąd to
walka z wiatrakami. Zbyt
mała liczba parkingów
nie pozwala jak
jakiekolwiek zmiany.



reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Ska te park znaj du je się się
przy Od kry tej 1A, na prze ciw ko
Bie dron ki, Ros sman na i in nych
skle pów. Ofi cjal nie otwar to go 5
li sto pa da.

– Szko da, że tak póź no. Jest już
zim no – przy zna je spo tka ny chło -
pak. – Naj wa żniej sze jed nak, że
w koń cu ma my gdzie jeź dzić.

Na mo der ni za cję ska te par ku
za gło so wa li w po przed nim ro ku
miesz kań cy w bu dże cie par ty cy -
pa cyj nym. Pro jekt Mar ci na Ko ro -

wa ja zy skał po nad 900 gło sów
i po mi mo wy so kiej kwo ty (600
tys. zł) zmie ścił się w pu li środ -
ków prze zna czo nych na ten re jon
dziel ni cy i mógł zo stać zre ali zo -
wa ny. Na bli sko ty siącu me trów
kwa dra to wych są te raz: qu ater pi -
pe, fun box z mur kiem, fun box
z ga pem i po rę czą, scho dy, kic ke -
ry, ram py i ró żne ro dza je ma nu al
pa dów. Po nad to usta wio ne zo sta -
ły ław ki i ko sze na śmie ci. Jak in -
for mu je rzecz nicz ka dziel ni cy

Ma rze na Gaw kow ska, przy re ali -
za cji pro jek tu uczest ni czy li za -
rów no je go au tor, jak i przy szli
użyt kow ni cy – ska te rzy. To wła -
śnie w wy ni ku wspól nych kon sul -
ta cji zmie nio ne zo sta ły np. po rę -
cze. Za pla no wa ne pier wot nie
o prze kro ju kwa dra to wym zo sta ły
za stą pio ne okrą gły mi. Ze ska te -
par ku ko rzy stać mo że ka żdy,
młod si użyt ko wa ni po win ni to ro -
bić pod opie ką do ro słych.

(mk)

Największy skate park Warszawy
� Z fun boxami, kickerami i rampami. Od kilkunastu dni możemy pochwalić się
największym skateparkiem w stolicy.

Mi ster nie skon stru owa ne, peł -
ne me lan cho lii me lo die, nie po -
wta rzal ny, hip no ty zu ją cy, sil ny
wo kal Ke va prze ciw sta wio ny mi -
ni ma li stycz ne mu brzmie niu gi ta ry
i tak cha rak te ry stycz ne mu
brzmie niu in stru men tów wszel -
kich, za któ re od po wia da Smo lik,
z pew no ścią za bie rze słu cha czy
w nie zwy kłą pod róż…

Dwie in dy wi du al no ści, któ re łą -
czy nie sa mo wi ta pa sja do po ko ny -
wa nia gra nic i od kry wa nia no -
wych prze strze ni ar ty stycz nych.
Po zna li się pięć lat te mu na kon -
cer cie w War sza wie i na tych miast
za mknę li się na kil ka dni w stu -
diu, że by dać upust wza jem nym
fa scy na cjom mu zycz nym. W efek -
cie po wstał utwór L.O.O.T., któ ry
zna lazł się na „4” Smo li ka. Obec -
nie Smo lik/Kev Fox to je den

z naj le piej oce nia nych al bu mów
wy da nych w 2015 ro ku.

Po stać Ke va Fo xa jest wciąż oto -
czo na au rą ta jem ni czo ści, co ma
swo je źró dło w cha rak te ry sty ce
kom po no wa nej przez nie go mu zy -
ki. Zwa żyw szy na czę sto tli wość,
z ja ką Kev Fox wy stę pu je w na -
szym kra ju, nie trud no o stwier dze -
nie, iż Bry tyj czyk upodo bał so bie
pol ską pu blicz ność. Współ pra ca ze
Smo li kiem przy na gry wa niu utwo -
ru „L.O.O.T.” tyl ko po mo gła mu
w kre owa niu wła snej prze strze ni
na na szym ro dzi mym ryn ku mu -
zycz nym. Szy ku je się za tem mu -
zycz na uczta.

17 grud nia, godz. 19:00, BOK
ul. Głę boc ka 66, Bi le ty: 70 i 50 zł
do ku pie nia w ka sach oraz
na www.bok.waw.pl.

(mś)

Pozytywne wibracje
Smolik na Głębockiej 66
� Nie lada gratka szykuje się dla miłośników
pozytywnych brzmień muzyki alternatywnej. W BOK-u,
w ramach cyklu jazzowego, wystąpi Smolik – producent,
kompozytor i multiinstrumentalista wraz z brytyjskim
wokalistą i gitarzystą Kev Fox'em.

Smolik//Kev Fox

źródło: artysta



Od 14 li sto pa da do 3 grud nia
na te re nie trzech dziel nic – Bia ło -
łę ki, Wo li i Be mo wo po raz ko lej -
ny ru sza pro jekt cha ry ta tyw ny Wi -
gi lij na Po moc Są siedz ka. Kwe sty
bę dą od by wa ły się w wy zna czo -
nych skle pach. Zbiór ka or ga ni zo -
wa na jest przez Sto wa rzy sze nie
Ra zem dla Bia ło łę ki, a do wspól -
nej ini cja ty wy do łą czy ła się Fun -
da cja Czy nów Nie zwy kłych i Fun -
da cja Chrze ści jań ska Ne bo.

Na sza Fun da cja zo sta ła w ze -
szłym ro ku za pro szo na do udzia łu

w Wi gi lij nej Po mo cy Są siedz kiej,
ak cji or ga ni zo wa nej przez war -
szaw skich sa mo rzą dow ców. Idea
ak cji od ra zu nam się spodo ba ła,
po nie waż ide al nie wpi su je się
w pro fil dzia łal no ści na szej Fun da -
cji. Czy mo że być coś cen niej sze go
niż przy nie sie nie uśmie chu na twa -
rze osa mot nio nych star szych osób
w świę ta Bo że go Na ro dze nia?

Idea ak cji jest bar dzo do bra
rów nież z in ne go po wo du. Uczu la
miesz kań ców na pro ble my, któ re
do ty ka ją ich są sia dów. Czę sto nie

zda je my so bie spra wy, że w na -
szym oto cze niu ży ją oso by po trze -
bu ją ce po mo cy.

Ka żdy z miesz kań ców mo że za -
an ga żo wać się w są siedz ką po -
moc. W wy zna czo nych skle pach,
w trak cie za pla no wa nych zbió rek,
wy star czy ku pić choć by je den
pro dukt i wło żyć go do ozna ko -

wa nych ko szy. Szcze gó ło wa li sta
miejsc zbió rek bę dzie do stęp na
na stro nie: www.fb.com/Wi gi lij na -
Po moc Sa siedz ka

Jakie produkty możemy
ofiarować?

Ar ty ku ły spo żyw cze o przed łu -
żo nej da cie wa żno ści (kon ser wy,

ka kao, her ba ta, sło dy cze) i ar ty -
ku ły dla dzie ci (my dło, oliw ka,
pa sta, szczo tecz ka do zę bów,
pam per sy) oraz ar ty ku ły che micz -
ne i środ ki czy sto ści.

Za chę ca my rów nież szko ły
i przed szko la do włą cze nia się
w tę ak cję. Za in te re so wa ne pla -
ców ki pro si my o kon takt przez
www.fb.com/Wi gi lij na Po moc Sa -
siedz ka.

Z ra mie nia Sto wa rzy sze nia Ra -
zem dla Bia ło łę ki pro jekt ko or dy -
nu ją: Agniesz ka Ada mo wicz
i Ewa Ga jew ska.

Agniesz ka Ada mo wicz
Sto wa rzy sze nie Ra zem

dla Bia ło łę ki

Wigilijna pomoc sąsiedzka
� Wielkimi krokami zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. To szczególny czas spotkań z rodziną. Nie
wszyscy jednak mają takie szczęście. Obok nas są dzieci spędzające Święta w Domach Dziecka a także osoby
samotne wymagające opieki. Chcielibyśmy, aby dzięki naszej inicjatywie choć na chwilę zagościł uśmiech
na twarzach małych i dużych, i zrobiło się cieplej na sercu tym, którzy nie będą wśród najbliższych.

Wie le osób są dzi, że je śli prze -
sta nie jeść glu ten, tak jak zna na
ce le bryt ka, to w cu dow ny spo sób
po wró ci od ra zu do zdro wia.
Tym cza sem, nie ma jed nej, od -
po wied niej dla wszyst kich die ty!
Ka żdy z nas ma swój wła sny,
ukształ to wa ny przez ge no typ
i na wy ki ży wie nio we ze staw pro -
duk tów spo żyw czych, któ re nam
nie tyl ko nie słu żą, ale wręcz
szko dzą. W ta kim przy pad ku
układ im mu no lo gicz ny, któ ry
po wi nien za jąć się nisz cze niem
bak te rii, wi ru sów, ko mó rek no -
wo two ro wych ata ku je czą stecz -
kę nie stra wio ne go, nie ak cep to -
wa ne go przez nasz or ga nizm po -
kar mu. Pro wa dzi to do po wsta -
nia w or ga ni zmie prze wle kłe go
sta nu za pal ne go.

Ob ja wy nie to le ran cji po kar -
mo wej są bar dzo ró żne:
od wzdę cia, bó lu brzu cha i bie -
gun ki po przez zmia ny skór ne

czy na wra ca ją ce in fek cje,
po oty łość, mi gre ny, nie płod -
ność i wie le in nych. Do bór wła -
ści we go ja dło spi su jest klu czo wy
i mu si opie rać się na in dy wi du al -
nie prze pro wa dzo nych te stach,
co po zwa la wy klu czyć skład ni ki,
któ re szko dzą. Od po wied nia do -
agni sty ka umo żli wia spraw dze -
nie nie to le ran cji spo ży wa nych
pro duk tów, w tym ta kże do dat -
ków spo żyw czych ta kich jak
kon ser wan ty, barw ni ki czy aro -
ma ty; a rów nież na stwier dze nie
nie do bo rów pier wiast ków śla do -
wych i wi ta min. Eli mi na cja szko -
dzą cych po kar mów po zwa la
na szyb ką po pra wę sa mo po czu -
cia i sta nu zdro wia.

Te sty nie to le ran cji po kar mo -
wych me to dą MO RA mo żna
prze pro wa dzić w Ga bi ne cie Bio -
re zo nan su „Re al -Med” przy ul.
Po mor skiej 31A w War sza wie.
Za pi sy: 22 814–52–40.

Chorzy na własne życzenie

O tym, jak karmimy
nasze choroby
� Pomimo rosnącej popularności „zdrowego” stylu życia
i w ramach niego różnorodnych diet eliminacyjnych
(bezmlecznej, bezglutenowej itp.), promowanych przez
znane osoby, powszechna świadomość roli, jaką
w naszym zdrowiu i życiu odgrywa nietolerancja
pokarmowa, jest w dalszym ciągu znikoma.
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Praw do po dob nie ka żde mu pa -
sa że ro wi war szaw skich au to bu -
sów choć raz w ży ciu przy tra fi ło
się by cie „wy wie zio nym” za da le -
ko, bo kie row ca – z po wo du awa -
rii lub roz tar gnie nia – nie za trzy -
mał się na przy stan ku na żą da nie.
Za nim na sta ła era au to bu sów na -
szpi ko wa nych elek tro ni ką,
po pro stu pod cho dzi li śmy do ka -
bi ny kie row cy i wo ła li śmy „Pa nie
kie row co, po pro szę na żą da nie!”

a ski nie nie gło wy by ło ja snym
i oczy wi stym sy gna łem, że au to -
bus za trzy ma się na na szym przy -
stan ku.

Dziś na wet w ko mu ni ka cji
miej skiej rzą dzi tech no lo gia, czę -
sto spra wia ją ca pro ble my. W sta -
rych Jel czach nie mal wszyst kie
po rę cze są uzbro jo ne w nie dzia ła -
ją ce przy ci ski z na pi sem „stop”,
zaś w now szych So la ri sach zda -
rza ją się awa rie. Ani na ci śnię cie

przy ci sku, ani wy świe tle nie się
ko mu ni ka tu „stop” na wi szą cym
pod su fi tem ekra nie nie ozna cza -
ją, że spra wa jest za ła twio na.

Naj śmiesz niej sze „wy wie zie -
nie”, z ja kim się spo tka łem, mia ło
miej sce mo że dzie sięć lat te mu
na No wym Świe cie. Kie row ca nie
za re ago wał na „żą da nie” star sze -
go pa na, któ ry za czął wo łać „Pa -
nie, gdzie mnie pan wie ziesz?
Do Do mu Par tii, do ko mu -

chów?!”. Do bar dziej spek ta ku -
lar nych po rwań do cho dzi na przy -
kład wte dy, gdy 509 nie za trzy ma
się „na żą da nie” na Śli wi cach
i wy wie zie pa sa że ra aż na ron do
Sta rzyń skie go. Jed nak na wet wte -
dy, gdy na stęp ny przy sta nek znaj -
du je się 300–400 me trów za ob ra -
nym na cel, do cho dzi do ner wo -
wych sy tu acji, wy zwisk i kłót ni.
Nie za wsze są one wi ną kie row cy.

– Po praw ne dzia ła nie przy ci -
sków „stop” jest spraw dza ne
przez na szych pra cow ni ków pod -
czas ka żdej kon tro li – mó wi Mag -
da le na Po toc ka, rzecz nicz ka Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go.
– W przy pad ku stwier dze nia nie -
pra wi dło wo ści na prze woź ni ka
na kła da ne są ka ry fi nan so we.
Nie ste ty w osta tecz nym roz ra -
chun ku nie pro wa dzi my aż tak
szcze gó ło wych sta ty styk, aby wy -
od ręb nić nie pra wi dło wo ści zwią -
za ne tyl ko z przy ci ska mi „stop”.
Wszyst kie tra fia ją do ka te go rii
„nie pra wi dło wo ści w po jaz dach”.
Po dob nie funk cjo nu je to w przy -
pad ku skarg. Te go ty pu pro blem
jest kla sy fi ko wa ny ja ko „skar ga

na za cho wa nie pro wa dzą ce go po -
jazd”.

ZTM za chę ca do pi sa nia skarg
na na stro nie in ter ne to wej se cu -
re.ztm.waw.pl/? c=115&l=1, ze

wzglę dów for mal nych za wie ra ją -
cych peł ne imię i na zwi sko oraz
ad res. Je śli uda się zi den ty fi ko -
wać kon kret ny au to bus i wy kryć
przy czy nę „wy wie zie nia”, na prze -
woź ni ka na ło żo na zo sta nie ka ra
za za cho wa nie kie row cy lub awa -
rię po jaz du.

Do mi nik Ga dom ski
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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. 

Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kurs ma tu ral -
ny przy go to wu ją cy
do ma tu ry w 2017 ro ku.

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.

In for ma cje: www.ascho ols.pl 
oraz 22 110-00-99

Panie kierowco, przycisk STOP nie działa!
� Przystanki na żądanie powinny przyspieszać przejazd autobusu, ale wywołują karczemne awantury.

Do bardziej
spektakularnych porwań
dochodzi na przykład
wtedy, gdy 509 nie
zatrzyma się „na żądanie”
na Śliwicach i wywiezie
pasażera aż na rondo
Starzyńskiego. Jednak
nawet wtedy, gdy
następny przystanek
znajduje się 300–400
metrów za obranym
na cel, dochodzi
do nerwowych sytuacji,
wyzwisk i kłótni.
Nie zawsze są one winą
kierowcy.

źródło: ZT
M
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Dla cie ka wych te ma tu, szu ka ją -
cych po my słu na ra to wa nie świa ta,
za in te re so wa nych eko lo gią, żyw no -
ścią, mio dem, owa da mi, przy ro dą,
a ta kże wszyst kich prze ciw nych te -
mu sza leń stwu, Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry pro po nu je ro dzin ny klub
dys ku syj ny. 3 Po ko je z Kuch nią,
dzia ła ją ce przy Głę boc kiej 84, za -
pra sza ją mło dych, sta rych, do ro -
słych, dzie ci, na uczy cie li, uczniów,
stu den tów, ogrod ni ków, pie ka rzy,
han dlow ców, księ go wych, ar chi tek -
tów, ko mi nia rzy i wszyst kich in nych
cie ka wych świa ta do ob co wa nia
z przy ro dą i uczest ni cze nia w jej
prze mia nach. Li sto pa do we spo tka -

nie po świę co ne bę dzie pszczo łom.
Dla cze go są ta kie wy jąt ko we? Dla -
cze go wy mie ra ją? Co mo żna zro -
bić, że by te mu za po biec? Bę dzie to
wstęp do cy klu spo tkań dys ku syj no -
-edu ka cyj nych, w trak cie któ rych
prze wi dzia no wie le atrak cji, nie tyl -
ko dla dzie ci. Spo tka niu to wa rzy -
szyć bę dzie trwa ją ca w 3 Po ko jach
z Kuch nią wy sta wa zdjęć pszczół
au tor stwa Ro ber ta Chrza now skie -
go ze Sto wa rzy sze nia Pszcze la rzy
Pol skich Po lan ka.

3 Po ko je z Kuch nią, ul. Głę boc -
ka 84,20 li sto pa da o godz. 16:00.
Wstęp wol ny.

(mś)

Niech żyją pszczoły!

Rodzinne spotkanie
� Temat pszczół jest ostatnio bardzo modny. Słyszy się,
że pszczoły wymierają. Ktoś policzył, że ludzkość ma
cztery lata życia od momentu wyginięcia ostatniej
pszczoły. Słychać ciągle, że trzeba się nimi zająć. Można
adoptować pszczołę. Ale o co w tym wszystkim chodzi?

W re jo nie Tar cho mi na i Że ra nia
dzia ła pięć ko ścio łów ka to lic kich:
NMP Mat ki Pięk nej Mi ło ści
przy My śli bor skiej, Ja ku ba Apo -
sto ła przy Me hof fe ra, Fran cisz ka
z Asy żu przy Stru my ko wej, Łu ka -
sza Ewan ge li sty przy Spraw nej
i Księ żnej Ja dwi gi przy Mo dliń -
skiej. Bu do wa szó ste go zo sta ła za -
in au gu ro wa na 22 paź dzier ni ka
przy My śli bor skiej 28, obok no -
wych osie dli Że ra nia i bli sko szko ły
pod sta wo wej przy Lesz czy no wej.

Na te re nie ko ściel nym przy
My śli bor skiej dzia ła od wrze śnia
tym cza so wa ka pli ca, obok któ rej
usta wio no oka za ły krzyż. Uro czy -
stą mszę od pra wił ar cy bi skup
war szaw sko -pra ski Hen ryk Ho -
ser, któ ry za chę cał szcze gól nie
do mo dli twy na ró żań cu.

– Wiel kie wy da rze nia hi sto rycz -
ne też by ły skut kiem mo dli twy ró -
żań co wej, jak wiel ka bi twa
pod Le pan to, kie dy flo ta chrze -
ści jań ska po ko na ła mu zuł mań ską,

pró bu ją cą za wład nąć Eu ro pą
– prze ko ny wał pod czas ka za nia.

No wa pa ra fia no si we zwa nie Mat -
ki Bo żej Pom pe jań skiej. Ob raz
przed sta wia ją cy ją z ma łym Je zu sem,
Ka ta rzy ną ze Sie ny i Do mi ni kiem
Guzmánem znaj du je się we wło skich
Pom pe jach i od XIX wie ku jest oto -
czo ny spe cjal nym kul tem. Nie wia -
do mo jesz cze, kie dy ko ściół
przy My śli bor skiej po wsta nie. Bę -
dzie to uza le żnio ne od hoj no ści dar -
czyń ców. (sh)

Budujemy nowy kościół
� Abp Henryk Hoser poświęcił plac pod budowę świątyni, która ma odciążyć
kościoły przy Modlińskiej 4 i Myśliborskiej 100.

źródło: B
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126 to jed na z naj dziw niej szych
li nii au to bu so wych w War sza wie.
Na uli cach Bia ło łę ki au to bu sy
z tym nu me rem mo żna by ło spo -
tkać już w la tach 50., choć
od tam tych cza sów tra sa i roz kład

jaz dy zmie ni ły się wie lo krot nie.
Dziś 126 prze ży wa chwi le świet -
no ści tyl ko w oko li cach dnia
Wszyst kich Świę tych, gdy set ki
pa sa że rów do je żdża ją nim
do cmen ta rza na Tar cho mi nie.

Przez po zo sta łą część ro ku li nia
jest ko ja rzo na z za gma twa ną tra -
są z trze ma wa rian ta mi (to „wi -
na” spe cjal nych kur sów do Po lfy
i hal przy Ma ry wil skiej) i me lo -
dyj ną mo wą wiet nam skich imi -

gran tów, do je żdża ją cych do pra cy
w ha lach tar go wych. Po ko na nie
ca łej tra sy z Tar cho mi na do cen -
trum han dlo we go przy Głę boc -
kiej trwa po nad 50 min, co z po -
zo ru czy ni 126 ab sur dal ną li nią.
Dla wie lu osób jest ona jed nak
bar dzo wa żnym po łą cze niem.

– Ja ko miesz ka niec osie dla Ma -
ry wil ska je stem obu rzo ny zo sta -
wie niem 126 na wa ka cyj nym roz -
kła dzie jaz dy – mó wi nasz czy tel -
nik. – To je dy na li nia, któ ra łą czy
nas z cen trum dziel ni cy na Tar -

cho mi nie i z Mo dliń ską, gdzie
mo że my prze siąść się do kil ku na -
stu li nii. Kur sy co pół go dzi ny to
zde cy do wa nie za ma ło. Jed na
awa ria i je ste śmy od cię ci od świa -
ta przez go dzi nę.

Przy po mnij my: przed wa ka cja -
mi 126 kur so wa ło co 20 min
i – po dob nie jak wie le li nii – zmie -

ni ło roz kład na po cząt ku wa ka cji.
Pod ko niec sierp nia Za rząd
Trans por tu Miej skie go ogło sił po -
zo sta wie nie au to bu su na wa ka cyj -
nym roz kła dzie i jed no cze sną li -
kwi da cję week en do we go 426, łą -
czą cą Ku piec ką z pę tlą w węź le
tra sy S8 z Mo dliń ską. W re zul ta -
cie du ża część Że ra nia po zo sta ła
z SKM -ką i kil ko ma rzad ko kur -
su ją cy mi li nia mi au to bu so wy mi.

– Utrzy ma nie po wa ka cjach
pół go dzin nej czę sto tli wo ści jest
wy ni kiem nie wiel kiej licz by pa sa -
że rów – od po wia da Mag da le na
Po toc ka, rzecz nicz ka ZTM. – Jed -
no cze śnie skie ro wa li śmy do ob słu -
gi 126 dłu ższe wo zy, za pew nia ją -
ce 80–100 miejsc. W wa ka cje li nię
ob słu gi wa ły au to bu sy o mniej szej
po jem no ści. Po mia ry prze pro wa -
dzo ne we wrze śniu, za rów no
w dzień po wsze dni, jak i w week -
end, wska zu ją na wol ne miej sca
w au to bu sach. W naj bli ższym cza -
sie pla nu je my prze pro wa dze nie
ko lej nych po mia rów. W przy pad -
ku zwięk sze nia się licz by pa sa że -
rów bę dzie my in ter we nio wać.

W naj bli ższych la tach licz ba
miesz kań ców Ma ry wil skiej bę dzie
szyb ko ro sła. Je śli pla ny de we lo -
pe rów doj dą do skut ku, za miesz -
ka tam ok. 4500 osób.

(dg)
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Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je -
dy nie ja ko płat ni ków skła dek.
Kie dy ubez pie czo ne mu lub po -
szko do wa ne mu w wy pad ku na -
le ży za pła cić od szko do wa nie,
za czy na się pro blem. Ubez pie -
czy cie le zna ją ró żne sztucz ki,
by nie wy pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot
od szko do wań, po ma ga wła śnie
Fun da cja Lex Spe cia lis. Je śli
je steś oso bą po szko do wa ną
w wy pad ku dro go wym, w pra cy,
pa dłeś ofia rą błę du me dycz ne -
go lub do zna łeś szko dy w wy ni -
ku upad ku – zgłoś się po BEZ -
PŁAT NĄ PO MOC. Ze sta ty -
styk są do wych wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra -

wach od mo wy wy pła ty od szko -
do wa nia w przy pad ku nie wiel -
kich szkód jak drob ne zła ma -
nia, zwich nię cia, ura zy, ale
rów nież w przy pad ku za ni ża nia
przez le ka rzy ubez pie czy cie li
pro cen to we go uszczerb ku
na zdro wiu. Ró żni ce w mo żli -
wym od szko do wa niu mo gą być
ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła -
tę pie nię dzy na rzecz człon ków
ro dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub
na życie, a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata
odszkodowania była jak najniższa? Zgłoś się do nas.
Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci należne pieniądze!

Jedna awaria i jesteśmy odcięci

Autobus co pół godziny
� 126 to jedna z linii, które padły ofiarą powakacyjnych cięć. Czy większy autobus,
ale kursujący rzadziej, to dobre rozwiązanie?

W najbliższych
latach liczba
mieszkańców
Marywilskiej będzie
szybko rosła. Jeśli plany
deweloperów dojdą
do skutku, zamieszka tam
ok. 4500 osób.
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Naj więk szą spo śród no wych in we -
sty cji jest bu do wa od cin ka uli cy
Chu do by, kosz tu ją ca 2,4 mln zł.
Na po łu dnie od Zdziar skiej po wsta -
nie jezd nia, jed no stron ny chod nik
i pę tla au to bu so wa. Dzię ki niej mo -
żli we bę dzie uru cho mie nie w tej czę -
ści Bia ło łę ki ko mu ni ka cji miej skiej.

Za 1,95 mln zł po wsta nie no we
po łą cze nie Ostródz kiej i Skarb ka
z Gór. Bę dzie nim przed łu że nie
Astro wej, ma ją ce po jed nym pa -
sie ru chu w ka żdym kie run ku jed -
no stron ny chod nik.

550 tys. zł bę dzie kosz to wać bu -
do wa dro gi do jaz do wej mię dzy
Zauł kiem a do ma mi znaj du ją cy -
mi się na za chód od niej, zaś 250

tys. zł – po dob ny łącz nik mię dzy
Or nec ką a za bu do wa nia mi w re -
jo nie Dy lew skiej.

600 tys. zł wy da my na bu do wę
od cin ka Ta pe to wej w Chosz czów ce.
Dziś mię dzy Me hof fe ra a Wy ga -
now ską jest to bi ta dro ga. Za dwa
la ta za stą pi ją zgod na ze współ cze -
sny mi stan dar da mi, choć wą ska uli -
ca z jed no stron nym chod ni kiem.

Nie wiel ka bu do wa szy ku je się
ta kże w za chod niej czę ści dziel ni -
cy. Bie gną ca wzdłuż Mo dliń skiej
uli ca Li czy dło zy ska wresz cie as -
falt i chod nik na od cin ku od Eks -
pre so wej do szko ły.

Wszyst kie wy mie nio ne od cin ki
ulic bę dą oczy wi ście oświe tlo ne

i od wod nio ne. W przy pad ku Chu -
do by, Li czy dła i dro gi do jaz do wej
do Or nec kiej ko niecz ny bę dzie
wy kup grun tów pod bu do wę. Pie -

nią dze na sześć opi sa nych in we -
sty cji zo sta ły przy zna ne na ostat -
niej se sji Ra dy War sza wy. Bu do -
wa jest pla no wa na na la ta 2017–
2018.

(dg)
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Nowe drogi i pętla autobusowa
� Rada Warszawy przyznała 6,35 mln zł na budowę sześciu dróg. Powstaną one
do końca 2018 roku.

Największą
spośród nowych
inwestycji jest budowa
odcinka ulicy Chudoby,
kosztująca 2,4 mln zł.

źródło: ZD
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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.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Zatrudnimy
dziennikarzy

zainteresowanych 
tematyką
miejską

oraz handlowców
do sprzedaży

powierzchni reklamowej 
w gazetach bezpłatnych
oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

·Pianina i akordeony, sprzedaż, naprawa
i strojenie. Kontakt: 663-764-843

·Pisanie pism użytkowych 511-249-547

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

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

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

·Dachy – sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny podbitki papy gonty blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny. Hurtownia Warszawa
ul.Białołęcka 166a. Tel 535-129-756 tel.
535-920-035

Elektryk 506-506-006

·Glazura, terakota, montaż (meble, drzwi),
wykończenia, serwis złota rączka. Ekipa z sercem
do roboty, tel. 601 – 070-535

·MALARZ REMONTY 22 835-66-18,
502-255-424

FINANSE

BBiiuurroo  RRaacchhuunnkkoowwee  zz BBiieellaann  uull..  WWrrzzeecciioonnoo  5599//110022
zzaapprraasszzaa  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy  ffiirrmmyy  nnoowwoo  ppoowwssttaajjąąccee

jjaakk  rróówwnniinniieeżż  jjuużż  iissttnniieejjąąccee  wwwwww..bbiiuurroo--
kkwwaannttuumm..ppll  lluubb  bbiiuurroojjoollaannttaa@ggmmaaiill..ccoomm

·Gotówka do ręki, 2000 pln na 20 m-cy
z niska ratą. Tel. 600-081-084
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Super Credit – Pożyczka bez BIK-u do 5000 zł.
tel. 796-810- 732
·Super Credit bez BIK-u. Do 5000 zł. Zadzwoń
lub napisz sms. tel. 796-810-732

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Energiczną Panią zatrudnię w pralni
w Kauflandzie Warszawa ul. Mehoffera,
informacje tel. 602-127-620

PPIILLNNIIEE  PPaannóóww  ddoo  pprraacc  ppoorrzząąddkkoowwyycchh  1100  zzłł//hh  tteell..
666688--004488--113388

PPoosszzuukkuujjęę  ooppiieekkuunnkkii  ddllaa  ssttaarrsszzeejj  ppaannii
ww NNiieeppoorręęcciiee,,  wwyymmaaggaannee  –– uummiieejjęęttnnoośśćć

ggoottoowwaanniiaa  oorraazz  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssaammoocchhoodduu..  PPrraaccaa
33 ddnnii  ww ttyyggooddnniiuu  55--66  ggooddzz..  ddzziieennnniiee  tteell..

660088--009966--775544  lluubb  660033--777700--000055

·Pracowników GOSPODARCZYCH do pracy
na budowie 10 zł/h tel. 692-343-587

·PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH OD
ZARAZ 12 ZŁ/H 694-488-313

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

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

505-992-952

·Serwis sprzątający zatrudni Panie i Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
w W-wie na terenie Białołęki i Targówka, praca od
zaraz, tel. 603-924-842

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE I KROJCZYCH,
STAŁA PRACA TEL. 601-436- 358

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE i CD 507-408-178

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

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

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

·Każdy 513-606-666

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi

handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro 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
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

NIERUCHOMOŚCI
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione. WYSYCHY
gm. ZABRODZIE. 44 km od Warszawy kierunek
WYSZKÓW. Na rekreacyjną lub budowę domu
jednorodzinnego. Prąd – Siła. Woda – studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Księga wieczysta.
95.000 zł. NEGOCJACJA 508-385-718

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Działkę rekreacyjną w Popowo Parcele
510-930-479

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem;
z problemem prawnym; zadłużone 796-796-596

NAUKA
·Angielski z dojazdem do ucznia
www.angielskibialoleka.pl

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części i militaria –
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki

505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666
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„Chcesz przejść – na ci śnij przy -
cisk” – ta blicz ki z ta ką in for ma cją
to je den z cha rak te ry stycz nych
ele men tów pol skich ulic, nie zna -
ny w więk szo ści kra jów Eu ro py.
Tzw. przy ci ski że bra ka zo sta ły wy -
my ślo ne dla ma ło uczęsz cza nych
przez pie szych miejsc w kra jach,
w któ rych prze cho dze nie na czer -
wo nym świe tle jest do zwo lo ne
i mia ły słu żyć do za trzy my wa nia
sznur ka sa mo cho dów, gdy by
na przej ściu jed nak po ja wił się
pie szy. Nad Wi słą przy ci ski zro bi -
ły ta ką fu ro rę, że na wet na nie -
któ rych skrzy żo wa niach w cen -

trum War sza wy pie si mu szą „pro -
sić” o po zwo le nie na przej ście.
Wie lu war sza wia ków ma już na -
wet od ruch do ty ka nia ka żde go
żół te go przy ci sku, za mon to wa ne -
go na słu pie sy gna li za cji świetl nej.
Nie po trzeb nie.

Żół te przy ci ski ozna czo ne sym -
bo lem nie wi do me go z bia łą la ską
to tzw. sy gna li za cja aku stycz na,
wy da ją ca cha rak te ry stycz ny
dźwięk po do tknię ciu i za pa le niu
się zie lo ne go świa tła. W po łą cze -
niu z „guz ka mi” na chod ni ku bar -
dzo uła twia ona po ru sza nie się
po mie ście oso bom nie wi do mym

i nie do wi dzą cym. W ubie gło rocz -
nym gło so wa niu nad bu dże tem
par ty cy pa cyj nym 976 osób zde cy -
do wa ło, że sy gna li za cja aku stycz -
na zo sta nie za mon to wa na na ko -
lej nych trzy na stu skrzy żo wa niach.
Więk szość tra fi na naj bar dziej
nie bez piecz ną uli cę Bia ło łę ki
– Mo dliń ską.

– Zgod nie z pro jek tem sy gna li -
za cja aku stycz na po ja wi się
na skrzy żo wa niach ul. Mo dliń -
skiej z uli ca mi Eks pre so wą, Świa -
to wi da, Pod ró żni czą, Kla sy ków,
Me hof fe ra, Przą śni czek/Spraw na,
Ani li no wą, Alu zyj ną i Przy rze cze,
ale też na skrzy żo wa niach ul. Po -
ra jów i Świ der skiej, Po ra jów
i My śli bor skiej, My śli bor skiej
i Ćmie low skiej oraz My śli bor skiej
i Me hof fe ra – in for mu je Za rząd
Dróg Miej skich.

Przy ci ski bę dą wy po sa żo ne
w in for ma cję o kie run ku przej ścia
i opis oko li cy, na pi sa ny w ję zy ku
Bra il le'a, a gło śność sy gna łu bę -
dzie re gu lo wa na i do sto so wa na
do oto cze nia. Obec nie trwa prze -
targ na wy ko na nie prac. Wy bra na
w nim fir ma wy mie ni ukła dy ste -
ro wa nia świa tła mi i ka ble oraz za -
mon tu je przy ci ski do 24 grud nia.
Na za kup urzą dzeń pra ce za re -
zer wo wa no w bu dże cie 40 tys. zł.

(dg)

Do czego służą?
� W tym roku Święty Mikołaj przyniesie
białołęczanom 96 żółtych przycisków.

źródło: ZD
M

– O po ża rze miesz ka nia
przy Od kry tej 67j straż po żar na
zo sta ła za wia do mio na przez jed -
ne go z miesz kań ców – mó wi sie rż.
sztab. Pau li na Onysz ko z biu ra
pra so we go po li cji. – W miesz ka -
niu na pierw szym pię trze,
w przed po ko ju, stra ża cy zna leź -
li 81-let nią ko bie tę, któ rej – po -
mi mo ak cji ra tow ni czej – nie uda -
ło się ura to wać. Le karz stwier dził
zgon. Ko bie ta zmar ła naj praw do -

po dob niej w wy ni ku ostre go za -
tru cia cza dem. Miesz ka nie nie
spa li ło się, tli ło się je dy nie łó żko.
Nie by ło po trze by ewa ku owa nia
po zo sta łych miesz kań ców – opo -
wia da Onysz ko.

Eme ryt ka miesz ka ła sa ma,
a sil ne za dy mie nie spo wo do wa ne
by ło nie wiel kim po ża rem łó żka.
Na miej scu pra co wa ło 20 stra ża -
ków.

(mk)

Śmiertelne zatrucie czadem
� Po 5 nad ranem przy Odkrytej 67j wybuchł niewielki
pożar. Jego skutki okazały się tragiczne.

źródło: w
arszaw

a-straż.pl
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