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– In we sty cja mia ła być za koń -
czo na w ma ju, ale Miej skie Przed -
się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li -
za cji mia ło mie sięcz ne opóź nie -
nie. Obec nie koń czy się bu do wa
przy łą cza ka na li za cyj ne go do no -
wej szko ły pod sta wo wej
przy ul. Głę boc kiej, gdzie trwa ją
ostat nie pra ce wy koń cze nio we
przed no wym ro kiem szkol nym.
Przy łą cze po wsta je jed nak już po -

za ul. Głę boc ką, więc nie po win no
być żad nych ogra ni czeń w ru chu
– mó wi rad ny Wal de mar Ro szak.

Wjazd do no wej szko ły bę dzie
zor ga ni zo wa ny od Kar to gra ficz -
nej, któ ra jest bu do wa na przez
dziel ni cę. Po bie gnie po pół noc nej
stro nie ogro dze nia te re nu szko ły.

– Roz po czę ła się już bu do wa
pierw sze go od cin ka tej uli cy.
Na skrzy żo wa niu Kar to gra ficz nej

z Głę boc ką za pla no wa no bez -
piecz ne przej ście dla pie szych
z tzw. azy lem, czy li wy sep ką

na środ ku dro gi – tłu ma czy rad na
Agniesz ka Bo row ska.

Je sie nią po wsta ną ko lej ne od -
cin ki ul. Kar to gra ficz nej – w stro -
nę wiel kich osie dli le żą cych
na wschod nich krań cach dziel ni -
cy, w po bli żu Tra sy To ruń skiej.
Naj pierw dro ga do ul. Ja si niec,
a na stęp nie jesz cze da lej.

– Kar to gra ficz na za pew ni miesz -
kań com tych osie dli szyb ki i bez -
piecz ny do jazd do Głę boc kiej i po -

zwo li za osz czę dzić mnó stwo cza su.
Dzi siaj mu szą wy ko ny wać wie lo ki -
lo me tro we ob jaz dy przez ul. Le -
wan dów – pod kre śla Ro szak.

Co dalej z kanalizacją?
Dziś nikt nie jest w sta nie po -

dać kon kret ne go har mo no gra mu
dal szych prac.

– MPWiK nie za cznie ko lej -
nych prac, do pó ki nie od da my

Kar to gra ficz nej. Nie ma dal szych
ter mi nów, jed nak mam na dzie ję,
że resz tę uda się zro bić w kil ka
mie się cy. Na pew no od ci nek
do Zauł ka bę dzie bu do wa ny
w wa ka cje, jed nak czy w przy -
szłym ro ku czy w 2016 – te go dziś
nikt nie jest w sta nie po wie dzieć
– tłu ma czy bur mistrz Piotr Ja wor -
ski.

An na Sa dow ska

Otworzyli Głębocką! Kiedy znów zamkną?
� Z miesięcznym opóźnieniem nastąpiło długo oczekiwane otwarcie ulicy Głębockiej. Co dalej? Na kiedy zaplanowano kolejne etapy budowy kanalizacji?

Kartograficzna
zapewni mieszkańcom
tych osiedli szybki
i bezpieczny dojazd
do Głębockiej i pozwoli
zaoszczędzić mnóstwo
czasu. Dzisiaj muszą
wykonywać
wielokilometrowe
objazdy przez
ul. Lewandów – podkreśla
radny Waldemar Roszak.



W czerw cu ogło szo no prze targ
na kom plek so wą bu do wę
ul. Współ cze snej. Po za as fal to wą
jezd nią, po wsta nie obu stron ny
chod nik oraz peł ne od wod nie nie.
Uli ca nie jest tran zy to wą tra są,
choć z pew no ścią sta nie się wy -
god nym po łą cze niem Ostródz kiej
i Głę boc kiej.

– Aby ogra ni czyć pręd kość, za in -
sta lo wa ne zo sta ną pro gi zwal nia ją -
ce. Przy skrzy żo wa niu z Ostródz ką
po ja wi się też za to ka au to bu so wa
(dla li nii N11,132 i 134). Bu do wa
po trwa krót ko. Zgod nie ze spe cy fi -
ka cją prze tar go wą, za koń cze nie
ro bót oraz do pusz cze nie uli cy
do ru chu ma na stą pić nie póź niej
niż 27 sierp nia – in for mu je Wal de -
mar Ro szak, rad ny Bia ło łę ki.

Te mat po wsta nia tej uli cy
od kil ku lat po ró żniał oko licz nych
miesz kań ców. Jest wie lu zwo len -
ni ków tej in we sty cji, ale zda rza ją
się ta kże jej prze ciw ni cy. Nikt nie
ma wąt pli wo ści, że po wsta nie
dróg łą czą cych Ostródz ką i Głę -
boc ką jest nie zbęd ne. Dla te go
na ma pę obo wią zu ją ce go od 2002
ro ku pla nu miej sco we go dla tej
oko li cy, na nie sio no re zer wy te re -
nu pod trzy ta kie uli ce.

Dla cze go jed nak ja ko pierw szą
wy bra no do bu do wy Współ cze -
sną, sko ro jest z nich naj wę ższa?

– Ani tro chę nie dzi wię się nie -
za do wo le niu osób, któ re miesz ka -
ją przy Współ cze snej i Sta rej Gru -
szy – pod kre śla rad ny Ro szak i do -
da je, że „win ne” są po przed nie
wła dze dziel ni cy, któ re z nie zro zu -
mia łych po wo dów pod ję ły de cy zję
o bu do wie tej dro gi ja ko pierw szej.

Skąd kon flikt?
Przed 2006 ro kiem zbu do wa no

mo stek na Ro wie Brze ziń skim,
do któ re go od stro ny ul. Głę boc -
kiej do cią gnię to as fal to wą uli cę.
– W ten spo sób do pro wa dzo no
do lo kal ne go kon flik tu spo łecz -
ne go, któ ry cią gnął się wie le lat
– twier dzi Wal de mar Ro szak.
– Dzi siaj na stę pu je tyl ko nie -

zbęd na kon ty nu acja tej in we sty -
cji – do da je rad ny i pod kre śla, że
ma jąc na uwa dze za strze że nia
miesz kań ców szcze gól nie sta ran -
nie przy go to wa no pro jekt uli cy
i or ga ni za cję ru chu na niej. Po za
pro ga mi zwal nia ją cy mi, bę dą
więc zna ki dro go we ogra ni cza ją -
ce pręd kość do 30 km/h i wjazd
tyl ko dla sa mo cho dów oso bo -
wych.

– Je że li usta wie nie ta kich zna -
ków oraz kon tro le po li cji oka żą
się nie wy star cza ją cym roz wią za -
niem, to uwa żam, że na le ży roz -
wa żyć do dat ko we fi zycz ne ogra ni -
cze nie wjaz du na mo stek.

Mo żna na przy kład spró bo wać
usta wić przed nim sta łą blo ka dę
wy so ko ści, ja ką spo ty ka się
przy wjeź dzie do tu ne li. Dzię ki
te mu sku tecz nie za blo ku je my
prze jazd dla bar dzo ucią żli wych
sa mo cho dów cię ża ro wych – mó wi
Wal de mar Ro szak. – Nie ste ty,
uzy ska nie zgo dy ze stro ny miej -
skie go in ży nie ra ru chu na in sta la -
cję ta kiej blo ka dy bę dzie bar dzo
trud nym za da niem – przy zna je
rad ny.

Na szczę ście co raz bli żej jest bu -
do wa ko lej nej uli cy łą czą cej
Ostródz ką z Głę boc ką. Tym ra zem
bli żej Tra sy To ruń skiej, na po łu -
dnie od osie dli Vi king i Brze zi ny.
Ta dro ga sta nie się wa żnym po łą -
cze niem, któ ra przej mie du żą
część ru chu ze Współ cze snej. Bę -
dzie to wy god na uli ca z obu stron -
ny mi chod ni ka mi. Te ren prze zna -
czo ny na dro gę ma być na ty le sze -
ro ki, że znaj dzie się tam miej sce
na ście żkę ro we ro wą oraz pa sy
zie le ni z drze wa mi lub krze wa mi.

– In ten syw nie sta ra my się po zy -
skać pie nią dze na jej wy bu do wa -
nie. Wi dzi my co raz więk sze zro -
zu mie nie na szych ar gu men tów
po dru giej stro nie Wi sły – mó wi
rad ny Ro szak, ale nie po tra fi jesz -
cze po dać kon kret nych ter mi nów
bu do wy.

AS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Połączenie Ostródzkiej i Głębockiej do końca wakacji?
� Dla jednych doskonała, dla innych nienajlepsza wiadomość: ogłoszono przetarg na budowę Współczesnej, a to oznacza,
że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ulica powstanie do końca wakacji.
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PO MÓŻ TYM, KTÓ RYCH KO CHASZ

WSTY DLI WY PRO BLEM… 
Czy wiesz, że w pol skim spo łe -

czeń stwie jest bar dzo wie le osób,
któ re przez la ta ży ją z nie do słu chem
uda jąc, że nie ma ją pro ble mu lub też
ma ją na dzie ję, że nikt się nie do wie,
co nie ste ty ob ra ca się prze ciw ko nim
sa mym, bo sa me wy klu cza ją się z ży -
cia ro dzin ne go i to wa rzy skie go po -
przez – utrud nio ną ko mu ni ka cję.

OTO CZE NIE I RO DZI NA… 
Czy zda jesz so bie spra wę z te go,

że oso by ma ją ce pro blem ze słu -
chem, wła śnie z po wo du wsty du nie
przy zna ją się do pro ble mu, a nie ste ty
pro blem ze słu chem czę sto od dzia łu -
je źle, ta kże na oto cze nie i ro dzi nę tej
oso by. Pro blem po gar sza nia słu chu
jest ucią żli wy dla po zo sta łych do -
mow ni ków, gdyż na ra ża ich na prze -
by wa nie w nad mier nym ha ła sie (np.
bar dzo gło śne słu cha nie TV lub ra dia)
i na ra ża ich rów nież na wa run ki któ re
i u nich mo gą po wo do wać po wsta wa -

nie pro ble mu po gar sza nia słu chu. 
Bar dzo wa żna jest po moc ro dzi ny,

je śli wi dzisz, że ktoś bli ski z Two je go
oto cze nia czę sto pro si o po wtó rze nie
cze goś lub, je śli ma czę sty pro blem
z usły sze niem ca ło ści wy po wie dzi al -
bo włą cza dźwięk w te le wi zo rze lub
ra dio co raz gło śniej war to na mó wić
ta ką oso bę na od wie dze nie spe cja li -
sty. 

Uszko dze nie słu chu mo że po głę -
biać się na prze strze ni cza su a oso ba
nie do sły szą ca mo że nie zda wać so bie
z te go spra wy. Zwy kle to wła śnie ro -
dzi na, przy ja cie le i współ pra cow ni cy
za uwa ża ją pro blem wcze śniej niż
oso ba z pro ble mem. Utra ta słu chu
jest pro ce sem dłu go trwa łym dla te go,
oso by cier pią ce na utra tę słu chu,
czę sto te go nie za uwa ża ją i ob wi nia ją
oto cze nie za nad mier ny ha łas, lub
nie wy raź nąi złą wy mo wę swo je go
roz mów cy. 

TECH NO LO GIA OD PO WIA DA
NA PO TRZE BY…

Tech no lo gia w dzie dzi nie słu chu

roz wi ja się bar dzo szyb ko i jest
w sta nie za spo ko ić wszel kie wy ma ga -
nia do ty czą ce apa ra tów słu cho wych
za rów no te, es te tycz ne, wiel ko ścio we
jak i do ty czą ce ak tyw ne go lub no wo -
cze sne go sty lu ży cia, dla te go czym
szyb ciej ta kie oso by prze sta na uni kać
te ma tu po sia da ne go pro ble mu ze słu -
chem, tym szyb ciej znów w peł ni bę -
dą mo gły sły szeć ota cza ją ce dźwię ki
bez na ra ża nia się na po stę pu ją cą de -
pry wa cję słu chu.

ZA NIM BĘ DZIE ZA PÓŹ NO…
Czę sto przez zbyt póź ne za uwa że -

nie, że ktoś cier pi na pro blem ze słu -
chem, wy stą pi ło już dłu go trwa łe
uszko dze nie słu chu i jest za póź no by
od po wied nio po móc ta kiej oso bie. 

PA MIĘ TAJ – im szyb ciej nie do -
słuch jest wy kry ty, tym le piej. 
Dla te go KA ŻDY po wi nien re gu lar -

nie ba dać swój słuch.

Co po win no nas za nie po ko ić…
– wszy scy wo kół mó wią nie wy raź -

nie,
– na rze ka nie, że przez te le fon oso -

by z któ ry mi pro wa dzo na jest roz mo -
wa, mó wią nie wy raź nie,

– czę sta proś ba o po wtó rze nie te -
go, co ktoś po wie dział,

– trud ność z roz mo wą w gło śnym
oto cze niu,

-pro blem z roz po zna niem z któ rej
stro ny do cho dzi dźwięk,

– złe sły sze nie na od le głość,
– sły sze nie dzwo nie nia lub brzę -

cze nie w uszach,
– czę sto pa da py ta nie: „Słu -

cham?”, „Prze pra szam, czy mógł byś
po wtó rzyć?”,

– bar dzo gło śne słu cha nie ra dia
lub te le wi zji

NA NASZYM SŁUCHU POLEGAMY
W WIELU RÓŻNYCH SYTUACJACH

ŻYCIOWYCH, DLATEGO
POWINNIŚMY GO CENIĆ I CHRONIĆ!

Je śli za uwa ży li śmy, któ ryś z ob ja -
wów u sie bie lub u na szych bli skich,
to jest to od po wied ni czas, by za cząć

dbać o swój słu chi spraw dzić je go
stan uda jąc się na ba da nia.

Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan
swo ich zę bów, czy wzrok ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie ko mu ni ko wać
z oto cze niem. 

WSTYDLIWY PROBLEM POLAKÓW - UBYTEK SŁUCHU

Za pra sza my wszyst kie za in te re so wa -
ne oso by na bez płat ne ba da nie słu chu
i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. 
Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je -
my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na du że za -
in te re so wa nie na szy mi usłu ga mi, pro si -
my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt.

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Kon cep cji by ło wie le. Pierw szy
po mysł do ty czył te re nu pod mo -
stem Pół noc nym. Po tem pla ża
mia ła być usy tu owa na na wy so ko -
ści skrzy żo wa nia ul. Spraw nej i Kę -
py Tar cho miń skiej, ale po kon sul -
ta cjach prze pro wa dzo nych z wła -
ści cie lem te re nu, Re gio nal nym Za -
rzą dem Go spo dar ki Wod nej oraz
Re gio nal ną Dy rek cją Ochro ny
Śro do wi ska, wła dze dziel ni cy uzna -
ły, że du żo lep szym miej scem jest
te ren na wy so ko ści Tar cho mi na,
w oko li cach par ku Pi cas sa.

Skąd ta ka zmia na pla nów? Rad -
ny Mar cin Ko ro waj, któ ry od sa -

me go po cząt ku za bie ga o zor ga ni -
zo wa nie pla ży na Tar cho mi nie, tłu -
ma czy, że ten ob szar jest ide al nie
po ło żo ny – nie da le ko par ku Pi cas -
sa, w po bli żu obiek tów spor to wych
Sy ren ka, do po sa żo nych w tym ro -
ku w za ple cze szat nio wo -sa ni tar ne
i in fra struk tu rę re kre acyj ną.

– Sa mo to miej sce do star czy
naj młod szym miesz kań com sze re -
gu atrak cji, cze go do peł nie niem
ma być wła śnie miej ska pla ża. Nie
za po mi naj my rów nież, że w są -
siedz twie jest rów nież Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry, któ ry w tym ro -
ku pla nu je część swo ich pro po zy -

cji na la to prze nieść do par ku,
na po bli skie bo iska oraz wła śnie
na no wo utwo rzo ną pla żę – mó wi
Mar cin Ko ro waj.

Na pia sku zo sta nie zor ga ni zo -
wa ne bo isko do siat ków ki, miej -
sce za baw dla dzie ci, prze strzeń
do wspól ne go gril lo wa nia. Sta ną
ła wecz ki i ko sze na śmie ci.

Za do wo le nia nie kry je też Da -
rek Mo row ski, za ło ży ciel pro fi lu
na Fa ce bo oku „Tak dla pla ży
na Bia ło łę ce”. – Więk szość z nas
cię żko pra cu je, a jak wra ca do do -
mu, to chce od po cząć i wów czas
ro bi się pro blem… Bo po mi mo te -
go, że miesz ka my w tak pięk nej
dziel ni cy z licz ny mi akwe na mi
wod ny mi, z tru dem szu kać by ło
do tej po ry te re nów re kre acyj nych
eks po nu ją cych nad wi ślań skie uro -
ki, nie wspo mi na jąc o ław kach czy
ko szach nad Wi słą – tłu ma czy.

Mar cin Ko ro waj pod kre śla, że
pla ża bę dzie się roz wi jać. To do pie ro
po czą tek, bo je śli miesz kań cy bę dą
za in te re so wa ni miej scem, na pew no
po ja wi się tam wię cej atrak cji.

AS

Plaża wystartowała!
� Mamy plażę na Tarchominie. Po wielu rozmowach i dyskusjach wybrano
ostateczne miejsce – w pobliżu parku Picassa.

Plaża powstawała krok po kroku. Najpierw piach, potem ławki…
Teraz możemy się cieszyć jej okazałością

źródło: w
w

w.pokazyfilm
ow

e.pl

Ki no ple ne ro we sta nie przy Barsz -
czew skiej, obok osie dla Pal la dium.

Pro gram:
• 2 lipca – „Nie lubię

poniedziałku”
• 9 lipca – „Miś”
• 16 lipca – „Seksmisja”
• 23 lipca – „Kingsajz”
• 30 lipca – „Kiler”
• 6 sierpnia – „Chłopaki nie

płaczą”
• 13 sierpnia – „Poranek kojota”
• 20 sierpnia – „To nie tak jak

myślisz, kotku”
• 27 sierpnia – „Kołysanka”.

Wstęp wol ny.

Przy po mi na my, że tra dy cyj nie
już bę dzie też funk cjo no wać ki no
ple ne ro we w par ku Hen ry kow skim.

Co zobaczymy?
• 11 lipca – „Niemożliwe”
• 18 lipca – „Blue Jasmine”
• 25 lipca – „Wyszłam za mąż,

zaraz wracam”
• 1 sierpnia – „Wróg numer

jeden”
• 8 sierpnia – „Stoker”
• 15 sierpnia – „Dziewczyna

z szafy”
• 22 sierpnia – „Lady”
• 29 sierpnia – „Władza”

(red)

Kino w plenerze
� To już dziewiąta edycja Filmowej Stolicy Lata,
podczas której mieszkańcy Warszawy za darmo mogą
oglądać filmy na dużym ekranie. W tym roku do miejsc,
w których stanie kino plenerowe, dołączyły Nowodwory.
Filmy – tradycyjnie już – będą też wyświetlane w parku
Henrykowskim. W lipcu projekcje startują o 21.45,
w ostatnim miesiącu wakacji – pół godziny wcześniej.



reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

– Ja kie na uczy ciel skie do świad -
cze nie Pa ni po sia da?

– Mam trzy dzie sto let ni staż
pra cy ja ko na uczy ciel szkol ny
– za czy na łam od szko ły pod sta -
wo wej, póź niej przez wie le lat
pra co wa łam w ró żnych li ce ach
ogól no kształ cą cych. Od dwóch lat
je stem wi ce dy rek to rem Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go nr 3,
w skład któ re go wcho dzi Gim na -
zjum nr 159 i Li ceum nr 128.

– Dla cze go zde cy do wa ła się Pa -
ni wy star to wać w kon kur sie
na dy rek to ra no wej szko ły?

– To jest spo re wy zwa nie, ale
stwier dzi łam, że je po dej mę.
Rzad ko kie dy tra fia się ta ka mo -
żli wość, aby współ two rzyć no wą
szko łę od pod staw. Obec nie ja ko
wi ce dy rek tor nie mo gę wpro wa -
dzać sa mo dziel nie swo ich wi zji,
ale mu szę prze ko ny wać do nich
dy rek to ra. Na to miast te raz mam

na dzie ję, że uda mi się prze ko nać
na uczy cie li do swo ich po my słów…

– A ja ką ma Pa ni wi zję no wej
szko ły?

– Chcia ła bym, aby szko ła re ali -
zo wa ła to, co kie dyś po wie dział
Al bert Ein ste in – „Na uka w szko -
łach po win na być pro wa dzo na
w ta ki spo sób, aby ucznio wie
uwa ża li ją za cen ny dar, a nie
za cię żki obo wią zek”. Po sta ram
się prze ko nać wszyst kich na uczy -
cie li, aby lek cje ze wszyst kich
przed mio tów, na wet mniej lu bia -
nych przez wie lu uczniów przed -
mio tów ści słych, by ły tak pro wa -
dzo ne, aby da wa ły im ra dość i sa -
tys fak cję. Mo im ma rze niem jest
ta kże to, aby ka żde dziec ko, któ re
skoń czy szko łę pod sta wo wą mo -
gło po wie dzieć, po tych sze ściu
la tach na uki, że w tej szko le od -
nio sło ja kiś suk ces. Tak na praw -
dę, ka żdy uczeń jest go w sta nie

od nieść na mia rę swo ich umie jęt -
no ści – obo jęt nie czy w na uce,
dzie dzi nie ar ty stycz nej czy spo -
rcie. Cza sa mi wy zby cie się nie -
śmia ło ści i umie jęt ność współ pra -
cy z gru pą to rów nież spo ry suk -
ces – szcze gól nie dla nie śmia łe go
i zdy stan so wa ne go dziec ka.

Zwra cam ta kże spo rą uwa gę
na to, że szko ła ma po ma gać
w wy cho wy wa niu, a nie za stą pić
ro dzi ców. Tym cza sem czę sto spo -
ty kam się z po sta wą, że ktoś jest
prze ko na ny, że od da je dziec ko
do szko ły po to, aby zo sta ło wy -
cho wa ne. A co ro bił przez pierw -
sze kil ka lat ży cia dziec ka? Pla nu -
ję zor ga ni zo wać cykl spo tkań dla
ro dzi ców, na któ rych do wie dzą
się, jak po stę po wać z dzieć mi, aby
wy cho wy wać je do brze i mą drze.

– Jak du ża bę dzie no wa szko ła
i czy uda unik nąć się dwóch
zmian?

– W tym mo men cie ma my już
za pi sa nych 1100 dzie ci, choć po -
cząt ko wo za kła da li śmy, że bę dzie
ich oko ło ośmiu set. W su mie jest
to czter dzie ści je den od dzia łów.
Chcie li śmy, aby na uka od by wa ła
się w sys te mie jed no zmia no wym,
ale naj pew niej to się nie uda – nie
wy ni ka to z na szej złej wo li, ale
z fak tu, że sal jest mniej niż od -
dzia łów. Po sta ra my się jed nak jak
naj mniej ob cią żać zmia no wo ścią
naj młod szych. Mo że się zda rzyć,
że ka żda kla sa bę dzie mia ła je den
dzień w ty go dniu na póź niej szą
go dzi nę. Lek cje bę dę trwa ły mak -
sy mal nie do godz. 16–17.

– Sły sza łam, że bę dą po sił ki
dla dzie ci na die cie bez glu te no -
wej?

– Tak, to praw da, py ta ło o nie wie -
lu ro dzi ców. Bę dę roz ma wiać na ten
te mat z fir mą ca te rin go wą. Po nad to
za pew ni my wszyst kim dzie ciom
smacz ne, cie płe po sił ki, po da wa ne
nie na „pla sti kach”, ale nor mal nych
ta ler zach. Bę dzie też mo żli wość wy -
bo ru spo śród dwóch dań. Na te re nie
szko ły znaj dzie się też skle pik, w któ -
rym bę dzie mo żna ku pić smacz ne,
ale jed no cze śnie zdro we prze ką ski.

– Ro dzi ce zwra ca ją ta kże uwa -
gę na od da le nie bo iska od szko ły.

– My ślę, że jest to nie wiel ka od -
le głość, a ta kie przej ście jest po -
trzeb ne dzie ciom, aby wy rów nać
od dech i nie co ochło nąć po spor -
to wych emo cjach. Po za tym ha łas,
do bie ga ją cy z bo isk nie bę dzie za -
kłó cać lek cji, zwłasz cza wio sną
i la tem, kie dy okna są otwar te.

– Czy ter min uru cho mie nia
pla ców ki 1 wrze śnia jest nie za -
gro żo ny?

– Wszyst ko bę dzie na czas.
Zresz tą ro dzi ce oglą da li już szko -
łę. Py ta li m.in. o licz bę sal czy do -

stęp ność par kin gów. Oczy wi ście
bę dą miej sca par kin go we, tak aby
zmo to ry zo wa ni mo gli przy wieźć
lub za brać swo je dzie ci.

– Z kim mo gą kon tak to wać się
ro dzi ce, któ rzy chcie li by się do -
wie dzieć się cze goś wię cej o no wej
szko le?

– Mo gą udać się do Szko ły
Pod sta wo wej nr 112 przy uli cy
Zau łek 34 – przyj mu je tam pan
Mar cin Wal ko wiak lub za dzwo nić
pod nr 22 741–62–00 wewn. 108.

Rozmawiała Anna Krzesińska

Mądra, przyjazna i bezpieczna szkoła
� „Echo” rozmawia z Anną Krakowską, nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 356 przy ulicy Głębockiej 66.

Ma my już
za pi sa nych 1100 dzie ci,
choć po cząt ko wo za kła -
da li śmy, że bę dzie ich
oko ło ośmiu set. W su mie
jest to czter dzie ści je den
od dzia łów. 
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Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło -
ści szko ły śred niej (w tym
ab sol wen ci za sad ni czych
szkół za wo do wych), 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 w try bie za ocz -
nym od by wa ją się w cy klu week en do -
wym, dwa ra zy w mie sią cu.

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, 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 2015 ro ku.

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

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo, nie rzad ko
pro wa dzą ce wła sne fir my. 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 bez płat nie.

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.

dyr. Martyna Myszkowska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się
ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!.

Trwają zapisy do
liceum oraz na kurs

maturalny
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Ini cja ty wa Miesz kań ców Bia ło -
łę ki roz po czę ła zbiór kę pod pi sów
w spra wie utwo rze nia szpi ta la
na Bia ło łę ce. Jed nym z ar gu men -
tów jest brak na te re nie dziel ni cy
pla ców ki, któ ra za pew nia ła by
noc ną i świą tecz ną po moc le kar -
ską. Po mysł bu do wy szpi ta la po -
wra ca co kil ka lat i ge ne ral nie jest
słusz ny. Nie ste ty, nie re al ny
w swo ich za ło że niach.

Do szpi ta li nie jest da le ko
Bu do wa szpi ta la i je go utrzy -

ma nie nie na le ży do kom pe ten cji
dziel nic. Nie zo sta ła za pro po no -
wa na lo ka li za cja dla szpi ta la, nie
mó wiąc o wska za niu kon kret nej
dział ki na le żą cej do mia sta. Nie
zo sta ły rów nież wska za ne źró dła
po zy ska nia pie nię dzy. Prze zna -
cze nie mi lio nów na szpi tal spo -
wo du je re zy gna cję z in nych in we -
sty cji w dziel ni cy.

Ja ko bia ło łę cza nie ma my du że
am bi cje, mu si my umieć je jed nak
osa dzić w re aliach fi nan so wych
i do sto so wać do me cha ni zmów
rzą dzą cych tym mia stem. Mi mo

lo kal nej du my i sil ne go zwią za nia
z na szą pięk ną Bia ło łę ką mu si my
pa mię tać, że je ste śmy czę ścią
War sza wy, któ rej wła dze ma ją
obo wią zek za pew nić swo im
miesz kań com opie kę szpi tal ną.
W sto li cy szpi ta le pro wa dzo ne są
też przez wła dze wo je wódz kie.

Po otwar ciu mo stu Pół noc ne go
znacz nie po pra wi ła się opie ka
szpi tal na dla miesz kań ców Tar -
cho mi na i No wo dwo rów po przez
szyb szy do jazd do Szpi ta la Bie -
lań skie go. Ja ko oj ciec trój ki sy -
nów mam oka zję te sto wać do -
stęp ność te go szpi ta la do syć czę -
sto. Miesz kań cy wschod niej Bia -
ło łę ki od lat ko rzy sta ją ze Szpi ta la
Bród now skie go. Mo żna się spie -
rać czy opie ka zdro wot na zor ga -
ni zo wa na jest w spo sób sa tys fak -
cjo nu ją cy, czy jest bli sko lub da le -
ko, czy jest na mia rę na szych am -
bi cji czy nie. Na to miast trze ba
przy znać, że w ostat nim cza sie
do szpi ta la zro bi ło się znacz nie
bli żej. Po uru cho mie niu pla no wa -
nej ko lej nej li nii tram wa jo wej
do Szpi ta la Bie lań skie go do je -

dzie my jesz cze szyb ciej. Bu do wa -
nie ko lej ne go szpi ta la na te re nie
na szej dziel ni cy na pew no spo wo -
du je wiel ki wy da tek na sa mą in -
we sty cję, ale czy po pra wi ja kość
usług me dycz nych, któ re na dal
bę dą fi nan so wa ne przez Na ro do -
wy Fun dusz Zdro wia?

Ba sen, szko ły, przed szko la,
dro gi itd…

Bia ło łę ka ma mnó stwo nie za -
spo ko jo nych in nych po trzeb, co -
dzien nych i pod sta wo wych. Pil nie
po trze bu je my wy bu do wać przy -
chod nię na wschod niej Bia ło łę ce.
Bra ku je nam pod sta wo wej in fra -
struk tu ry ty pu: dro gi, chod ni ki,
la tar nie, ka na li za cja. Trze ba do -
koń czyć Tra sę Mo stu Pół noc ne go
(obec nie na zwa ną ul. Ku kliń skie -
go) oraz wy bu do wać Tra sę Ol -
szyn ki Gro chow skiej, aby zin te -
gro wać Bia ło łę kę ko mu ni ka cyj nie
i za pew nić jej dal szy roz wój. Po -
trze bu je my ko lej ne go ba se nu,
a ta kże szkół, przed szko li, żłob -
ków, że by za pew nić stan dard
edu ka cji i opie ki na po dob nym

po zio mie, ja ki jest w in nych dziel -
ni cach. Po trze bu je my do koń czyć
li nię tram wa jo wą z pę tlą na Win -
ni cy oraz wy bu do wać no wą li nię
z Że ra nia wzdłuż Mo dliń -
skiej. I tak da lej…

Dla te go nie chciał bym, aby
ktoś pod jął de cy zję, że kosz tem
pil nych i bar dzo po trzeb nych in -
we sty cji, zo sta nie wy bu do wa ny
szpi tal za set ki mi lio nów zło tych,
nie gwa ran tu ją cy wca le po pra wy
ja ko ści usług me dycz nych.

Noc na opie ka – w tej spra wie
dzia ła my

Je że li cho dzi o za pew nie nie noc -
nej i świą tecz nej po mo cy le kar skiej,

to nie mu si my bu do wać szpi ta la.
Rad ni z ko mi sji zdro wia od po nad
ro ku pra cu ją nad uru cho mie niem
ta kiej usłu gi w opar ciu o ist nie ją cą
przy chod nię pu blicz ną lub je den
z pry wat nych pod mio tów. Pro wa -
dzą za awan so wa ne roz mo wy z Biu -
rem Po li ty ki Zdro wot nej m.st. War -
sza wy oraz NFZ.

Se zon na nie stwo rzo ne obiet ni -
ce przed na mi. Mu si my się uod -
por nić. A te raz naj wa żniej sze są
wa ka cje. Ży czę du żo słoń ca.

Piotr Oracz

Szpital dla Białołęki: po co i za co?
� Zbliżają się wybory samorządowe i w związku z tym zaczynają pojawiać się niemożliwe
do spełnienia pomysły i propozycje dla mieszkańców. Jesteśmy świadkami wielu
manipulacji, które mają skupić uwagę na rzekomych obrońcach naszych lokalnych spraw.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka,
przewodniczącym Klubu Radnych PiS

źródło: sxc.hu



10. Triton Winnica. Nazwa
dewelopera jako pierwszy
człon nazwy właściwie nie
powinna razić, skoro nie rażą
spółdzielcze nazwy typu WSM
Nowodwory czy RSM Praga.
Mimo wszystko wygląda to
dość dziwnie.

9. Uroczy Zakątek. Zakątek
rzeczywiście, bo osiedle
znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie Modlińskiej i Alei
Kuklińskiego (zjazd z mostu
Północnego od niedawna tak
się nazywa). Czy jest urocze?
Tu zdania są podzielone.

8. Słoneczne Przedmieście.
Brzmi prawie jak Krakowskie
Przedmieście, a Krakowskie
Przedmieście to przecież
salon Warszawy. To powinno
przekonać niedowiarków, dla
których Nowodwory nie są
tak warszawskie, jak Starówka
i Kercelak. A dlaczego
Słoneczne? Może dlatego, że
GUS kilka lat temu obliczył,
że Warszawa jest najbardziej
nasłonecznionym miastem
w Polsce.

7. Twoje Osiedle. Skojarzenia
z nazwą partii politycznej idą
chyba zbyt daleko.

6. Park Światowida. Doskonała
nazwa dla parku, który
mógłby powstać przy głównej
ulicy Tarchomina. Można
wyobrazić sobie ciekawą
rzeźbę, wzorowaną
na Światowidzie ze Zbrucza,
stojącą pośrodku parku…

Dlaczego nazwą parku
nazwano osiedle?

5. Ogrody Mehoffera. I znowu:
dlaczego „ogrody”, skoro to
osiedle? Gdyby słynny malarz
sadził ogrody, robiłby to bez
wątpienia w Krakowie, a nie
na Białołęce.

4. Aluzyjna Park. Podobnie
do Parku Światowida, ale…
gorzej gramatycznie. Brzmi
tragicznie.

3. Bliski Tarchomin. Nazwa
zupełnie normalna, więc
dlaczego znalazła się
na liście? Dlatego, że Bliski
Tarchomin nie jest ani

na Tarchominie, ani nawet
blisko Tarchomina. To osiedle
na Żeraniu, przy Kowalczyka.
Chodziło zapewne o to, że
Tarchomin wiele osób zna
i kojarzy, że jest daleko, że
dojechać tam ciężko…
Tymczasem z Tarchomina
(tego prawdziwego) jedzie się
do metra wygodnym
tramwajem, a z Żerania
– autobusem przez
korek-gigant na moście
Grota.

2. Premium Point. Skojarzenie
jest jedno. Na Białołęce jest
dużo marketów, a w wielu
z nich pada słynne pytanie
„Zbiera pan punkty
premium?”.

1. Tarasy Dionizosa. Osiedle
przy Winorośli, na Winnicy,
patronat boga wina.
Pięknie. I dla niektórych
zachęcająco, bo święta ku czci
Dionizosa miewały
w programie orgie i ofiary ze
zwierząt. Co kto lubi.

DG

10 najdziwniejszych nazw osiedli na Białołęce
� Czasy, w których można było nazwać osiedle Tarchomin IV czy nawet Akacje II,
przeminęły bezpowrotnie. Dziś na Białołęce królują nazwy tak dziwne, że momentami
nie wiadomo, o co chodziło pomysłodawcy… Oto 10 najdziwniejszych. Zestawienie
oczywiście mocno subiektywne.

Za in te re so wa ni mo gą ko rzy stać
z bo isk na za sa dach usta la nych
przez dy rek cję po szcze gól nych
obiek tów. W 2014 r. zo stał stwo rzo -
ny har mo no gram ich udo stęp nia -
nia. Z uwa gi na wy ko rzy sta nie
obiek tów przez szko ły, są to naj czę -
ściej week en dy oraz go dzi ny wie -
czor ne (nie póź niej jed nak niż
do zmierz chu, bo wiem oświe tle nie
bo isk po zmro ku ge ne ru je zna czą ce
kosz ty do dat ko we, na któ re Bia ło -

łę ki zwy czaj nie nie stać przy obec -
nym bu dże cie, z uwa gi na bu do wę
kil ku no wych szkół). Wy kaz bo isk
znaj du je się na stro nie Biu ra Edu -
ka cji (za kład ka dla ucznia i ro dzi -
ca/za ję cia po za lek cyj ne).

Bo iska bę dą rów nież otwar te
w okre sie wa ka cji.

Elżbie ta Świ tal ska

Gdzie są otwarte boiska?
�Wielokrotnie spotykałam się z interwencjami mieszkańców
dotyczącymi utrudnień w korzystaniu z infrastruktury sportowej
na Białołęce. Teraz zasady są jasne i przejrzyste.
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Autorka jest radną dzielnicy Białołęka,
prze wod ni czą cą ko mi sji oświa ty, kul tu ry i spor tu



Mo der ni za cja win dy ma na ce lu
po pra wę bez pie czeń stwa i pa ra me -
trów tech nicz nych oraz przy sto so -
wa nie do ak tu al nie obo wią zu ją -
cych wy ma gań praw nych i nor ma -
tyw nych. Naj czę ściej mo der ni za cje
wy ko nu je się po wie lo let niej eks -
plo ata cji, wsku tek cze go na stą pi ło
znacz ne zu ży cie wszyst kich ze spo -
łów, a ta kże z po wo du nie zgod no -
ści ich bu do wy z ak tu al ny mi wy ma -
ga nia mi za war ty mi w obo wią zu ją -
cej Dy rek ty wie Dźwi go wej
95/16/WE. W prak ty ce ko niecz na
jest wy mia na wszyst kich urzą dzeń
na no we. Za da nie ta kie naj le piej
po wie rzyć fir mie po sia da ją cej od -
po wied nie do świad cze nie i do bre
przy go to wa nie me ry to rycz ne oraz
wy po sa żo nej w środ ki do je go re -
ali za cji. Szcze gól nie przy dat ne jest
do świad cze nie w kon ser wa cji wind,
po nie waż wszel kie man ka men ty
ujaw nia ją się pod czas eks plo ata cji
i naj sku tecz niej za uwa żal ne są
w trak cie wy ko ny wa nia prac kon -
ser wa cyj nych. Do ko nu jąc wy bo ru
wy ko naw cy mo der ni za cji wind, na -
le ży brać pod uwa gę rów nież póź -
niej sze kosz ty eks plo ata cji, za rów -
no w okre sie gwa ran cji, jak i po jej
za koń cze niu. Wie le firm ofe ru je
urzą dze nia sto sun ko wo ta nie
przy za ku pie, ale dro gie w póź niej -
szym utrzy ma niu. Kosz ty na praw
i ser wi so wa nia ta kich pro duk tów
w bar dzo krót kim cza sie ni we lu ją
ró żni cę w ce nie ich za ku pu. Zwa -
żyw szy, że peł na mo der ni za cja
wind (wy mia na na no we) jest in we -
sty cją na kil ka dzie siąt lat, war to
prze ana li zo wać wszel kie aspek ty
(przed pod ję ciem de cy zji) przed -
sta wio ne po ni żej:

1. Niezawodność oraz koszty
napraw i remontów

Naj więk szy wpływ na nie za -
wod ność dzia ła nia win dy ma ją:
a) jakość zainstalowanych

urządzeń
b) poprawność montażu
c) rzetelność usług serwisowych

Wska za ne jest szcze gó ło we za -
po zna nie się z pa ra me tra mi tech -
nicz ny mi ofe ro wa nych wind
i spraw dze nie do stęp no ści klu czo -
wych pod ze spo łów w wol nym han -

dlu. Wszel kie roz wią za nia za strze -
żo ne pa ten ta mi (np. pa sy no śne,
nie któ re ty py ze spo łów na pę do -
wych) są na ogół mo żli we do na -
by cia tyl ko i wy łącz nie u wy twór cy
win dy. Fir ma ta ka mo że rów nież
dyk to wać swo im klien tom ce ny
czę ści za mien nych nie zbęd nych
do po praw ne go funk cjo no wa nia
win dy. War to za tem po znać cen -
nik na praw i pod sta wo wych czę ści
za mien nych, np. ste row ni ka mi -
kro pro ce so ro we go wraz z opro -
gra mo wa niem, fa low ni ka, lin lub
pa sów no śnych, sil ni ka na pę du
głów ne go i drzwi itp. W przy pad -
ku bra ku ta kich da nych, do brze
jest uzy skać in for ma cję o kosz tach
usług i czę ści za mien nych od in -
nych klien tów da ne go ofe ren ta.

2. Usłu ga kon ser wa cyj na
Obo wiąz kiem wła ści cie la win dy

jest za pew nie nie bez piecz nej eks -
plo ata cji i w tym ce lu za wie ra na jest
umo wa z fir mą lub bez po śred nio
z oso bą po sia da ją cą od po wied nie
upraw nie nia do kon ser wa cji wind.
War to zwró cić uwa gę na za kres
kon ser wa cji, np. czy do awa rii win -
dy kon ser wa tor przy je żdża w go dzi -
nach po po łu dnio wych i w week en -
dy. Po nad to w umo wach czę sto wy -
stę pu ją ró żne „ha czy ki”, któ re są
nie zau wa żal ne lub igno ro wa ne,
a póź niej sze kon se kwen cje mo gą
być bar dzo kosz tow ne, jak np.:
• z góry określone wymiany

podzespołów, czyli tzw.
„konserwacja prewencyjna”
(np. wymiana pasów nośnych
po upływie 3,5 roku bez
względu na stan zużycia);

• wypożyczenie podzespołów
zamiast przeniesienia prawa
własności na klienta (np.
narzędzi serwisowych lub
oprogramowania);

• odpłatne nieuzasadnione
przyjazdy na wezwania
serwisowe (np. brak sytuacji
zagrożenia życia lub awarii
dźwigu).

• umowy zawierane na czas
określony bez praktycznej
możliwości ich rozwiązania
lub po zapłaceniu wysokiego
odszkodowania

Na le ży ta kże pa mię tać o po zy -
ska niu do ku men ta cji za wie ra ją cej
wa run ki eks plo ata cji urzą dze nia
oraz peł ne go za kre su kon ser wa cji
wraz z jej kosz tem po upły wie
okre su gwa ran cji. Usłu go bior ca
po wi nien za pew nić wła ści cie lo wi
win dy peł ną in for ma cję o wszel -
kich zda rze niach zwią za nych z jej
eks plo ata cją, po nie waż tyl ko fir my
trak tu ją ce klien tów po part ner sku
po sia da ją spe cjal ne sys te my do ob -
słu gi klien ta przez in ter net w cza -
sie rze czy wi stym. Na le ży rów nież
za pew nić pro fe sjo nal ną ob słu gę
ob li ga to ryj ne go sys te mu au to ma -
tycz nej łącz no ści dwu stron nej
w przy pad kach uwię zie nia lu dzi
mię dzy przy stan ka mi. Fir ma kon -
ser wu ją ca win dy po win na w imie -
niu wła ści cie la po kry wać kosz ty
abo na men tu w sie ci GSM oraz wy -
ka zać po sia da nie sys te mu do au to -
ma tycz ne go te sto wa nia po praw no -
ści dzia ła nia urzą dze nia co naj -
mniej raz na 72 go dzi ny. Tyl ko
kom plek so wa i do brze wy ko ny wa -
na kon ser wa cja wy dłu ży okres eks -
plo ata cji zmo der ni zo wa nych wind
i za pew ni bez piecz ne użyt ko wa nie.

3. Usłu ga gwa ran cyj na
Dłu gość okre su gwa ran cji świad -

czy jed no znacz nie o ja ko ści wy ko -
na nej mo der ni za cji win dy. Mo żna
śmia ło stwier dzić, że pro du cent
ofe ru ją cy okres gwa ran cji nie krót -
szy niż 4 la ta jest bar dziej wia ry -
god ny i so lid ny niż naj czę ściej
udzie la ją cy gwa ran cji na czas nie
prze kra cza ją cy 36 mie się cy. Na le ży
jed nak do kład nie prze ana li zo wać
wa run ki usłu gi gwa ran cyj nej, szcze -
gól nie zwra ca jąc uwa gę czy za kres
obej mu je wszyst kie pod ze spo ły,
za wy jąt kiem drob nych ma te ria łów
eks plo ata cyj nych i de wa sta cji roz li -
cza nych na od ręb ne zle ce nia. Czas
trwa nia gwa ran cji nie po wi nien być
ni czym ogra ni czo ny ani uwa run ko -
wa ny, np. ilo ścią jazd lub cy kli – za -
pis ta ki jest naj częst szym spo so bem
skra ca nia uprzed nio wy ne go cjo wa -
ne go okre su gwa ran cji.

4. Ener go osz częd ność
Win da po win na cha rak te ry zo wać

się ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny -

mi, na co naj więk szy wpływ ma ilość
po bie ra nej ener gii elek trycz nej.
Zmo der ni zo wa na win da po win na
być ener go osz częd na, czy li za opa -
trzo na w cer ty fi kat ener ge tycz ny.
Na gmin ne jest bo wiem pre zen to wa -
nie przez ofe ren tów cer ty fi ka tów
ener ge tycz nych wy sta wio nych dla
dźwi gów wzor co wych, stwo rzo nych
tyl ko i wy łącz nie na po trze by cer ty fi -
ka cji. War to przy oka zji rów nież
spraw dzić czy ob ni że nie zu ży cia
ener gii nie od by ło się kosz tem nad -
mier ne go „od chu dze nia” kon struk -
cji win dy, np. zmniej sze nia gru bo ści
za sto so wa nych ele men tów no śnych
i blach na ka bi ny. Czas jaz dy win dy
w cy klu do bo wym sta no wi nie ca -
łe 5%, po zo sta ły czas urzą dze nie
cze ka bez czyn nie na we zwa nie.
Win da po win na być za tem wy po sa -
żo na przede wszyst kim w roz bu do -
wa ny sys tem zmniej szo ne go po bo ru
ener gii pod czas po sto ju. Sys te my ta -
kie cha rak te ry zu ją się wy łą cza niem
na po sto ju jak naj więk szej ilo ści
urzą dzeń po bie ra ją cych prąd. Ofe -
rent po wi nien wska zać przy bli żo ną
war tość po bie ra nej przez win dę
ener gii czyn nej a ta kże bier nej,
za któ rą od nie daw na rów nież mu si -
my pła cić. Ostro żnie na le ży pod cho -
dzić do nie któ rych „cu dow nych”
roz wią zań, np. sys te mu zwro tu ener -
gii, któ ry za sto so wa ny w bu dyn ku
miesz kal nym ma szan se zwró cić się
do pie ro po kil ku dzie się ciu la tach,
a koszt je go za in sta lo wa nia i póź -
niej szej eks plo ata cji wie lo krot nie
prze kro czy po ten cjal ne ko rzy ści.

5. Opor ność na de wa sta cje
Wska za ne jest, szcze gól ne w bu -

dyn kach miesz kal nych, aby win da
by ła od por na na ak ty wan da li zmu.
Wszel kie ele men ty na ra żo ne
na de wa sta cje po win ny być wy ko -
na ne z ma te ria łów o pod wy ższo nej
od por no ści na uszko dze nia, któ re
mo gą zo stać do ko na ne za po mo cą
pro stych przed mio tów jak np. klu -
cze, dłu go pi sy itp. Istot ne są kosz ty
na praw, dla te go ścia ny ka bin wy -
ko na ne w tech no lo gii pa ne lo wej
umo żli wia ją ła twą wy mia nę po je -
dyn cze go seg men tu, a nie ca łej
ścia ny, zaś su fit peł ny eli mi nu je
pro ble my zwią za ne z wy py cha niem
pod wie szo ne go oświe tle nia. Szcze -
gól ną uwa gę na le ży zwró cić na ja -
kość i trwa łość ma te ria łów uży tych
do wy koń cze nia wnę trza ka bin
(stal nie rdzew na, brak szkła akry -
lo we go, ma te ria łów pla sty ko wa -
nych i chro mo wa nych pla sti ków).
Za le ca się na po kry cie pod ło go we
sto so wać wy kła dzi ny wi ny lo we
z do dat kiem ko run du, a na osło ny
oświe tle nio we szkło bez piecz ne.
Przy ci ski ste ro we ob li ga to ryj nie
mu szą po sia dać cer ty fi kat od por -
no ści na wan da lizm (zgod nie
z nor mą PN -EN 81–71). Nie za le -
ca się sto so wa nia w bu dyn kach
miesz kal nych roz wią zań, któ re nie
spraw dzi ły się w prak ty ce, jak np.:

do ty ko wy szkla ny pa nel dys po zy cji,
po nie waż nie jest od por ny
na uszko dze nia, w zi mie jest nie -
funk cjo nal ny, a ja kie kol wiek je go
uszko dze nie wią że się z cał ko wi tą
wy mia ną i kosz tem kil ku ty się cy
zło tych.

6. Wia ry god ność ofe ren ta
Aby za pew nić wy so ki po ziom

usług dźwi go wych, nie zbęd ny jest
wy bór wła ści we go wy ko naw cy.
Tyl ko fir my z wie lo let nim do -
świad cze niem da ją ta ką gwa ran -
cję. No wo  pow sta ła fir ma to zbyt
du że ry zy ko wy ko na nia usłu gi
na ni skim po zio mie, a po nad to
ist nie je szan sa ban kruc twa i pro -
ble mów z gwa ran cją. War to prze -
ana li zo wać uprzed nio sy tu ację fi -
nan so wą fir my, a na de wszyst ko
stan za trud nie nia. Do brym spo so -
bem na oce nę ofe ren ta są opra co -
wy wa ne przez wy wia dow nie go -
spo dar cze ran kin gi przed się -
biorstw (mo żna po brać z in ter ne -
tu za nie wiel ką opła tą). W ta ki
spo sób oce nia ne są wszyst kie fir -
my, któ re zgod nie z prze pi sa mi
pro wa dzą dzia łal ność i skła da ją
od po wied nie wy ma ga ne pra wem
spra woz da nia. Brak da nych w ta -
kich ran kin gach bę dzie sy gna łem
ostrze gaw czym. Na le ży rów nież
za po znać się z sy tu acją wła sno -
ścio wą ofe ren ta (ka pi tał kra jo wy
czy za gra nicz ny). Wska za ne, aby
po ten cjal ny wy ko naw ca był obec -
ny na ryn ku lo kal nym bez prze rwy
od kil ku lat, co umo żli wi sku tecz -
ne roz wią zy wa nie pro ble mów
tech nicz nych i or ga ni za cyj nych
na miej scu, bez ko niecz no ści
ocze ki wa nia na spe cja li stów z dru -
gie go koń ca Pol ski lub za gra ni cy.

7. Pod su mo wa nie i wnio ski
Win dy są je dy nym środ kiem ko -

mu ni ka cji pio no wej w bu dyn ku
i sta ją się nie zbęd ne dla osób nie -
peł no spraw nych i star szych, dla te -
go trze ba dbać o wła ści we ich
funk cjo no wa nie. Dro ga do te go
ce lu wbrew po zo rom wca le nie jest
pro sta, co za sy gna li zo wa ne zo sta ło
w ni niej szym opra co wa niu z in ten -
cją, aby uła twić oso bom de cy zyj -
nym po dej mo wa nie ra cjo nal nych
wy bo rów. Szcze gól nej roz wa gi wy -
ma ga ją de cy zje mo der ni za cyj ne,
ozna cza ją ce w prak ty ce wy mia nę
ca łej win dy i skut ku ją po tem przez
wie le lat, kosz ta mi eks plo ata cji,
bez pie czeń stwem użyt kow ni ków
i nie za wod no ścią dzia ła nia.

Nie za le żnie od przed sta wio nych
w tek ście in for ma cji, za le ca my ko -
rzy sta nie rów nież z wie dzy nie za -
le żnych eks per tów dźwi go wych,
w czym ja ko Sto wa rzy sze nie Pra co -
daw ców Bra nży Dźwi go wej de kla -
ru je my nie od płat nie po śred ni czyć.

Se kre tarz SPBD
To masz Kat ner

508-032-937
www.spbd.org.pl

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind
� Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych bierze sprawy w swoje ręce i organizuje Wspólnoty Mieszkaniowe lub w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowych Rady Osiedlowe, aby uzyskać realny wpływ na podejmowane decyzje. Jednak często za dobrymi chęciami nie idą w parze
właściwe kompetencje. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom prezentujemy zakres podstawowych informacji przydatnych
przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i eksploatacji wind, tym bardziej, że brakuje rzetelnych opracowań na ten temat.
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O pla nach bu do wy ul. Kar to -
gra ficz nej sze rzej na pi sa łem
w kwiet nio wym „Echu”.

Te re ny na wschód od ul.Głę boc -
kiej to ob szar o bar dzo szyb kim, ale
nie usys te ma ty zo wa nym roz wo ju.
Kie dyś by ły tu po la upraw ne, cią -
gną ce się wą ski mi pa ska mi z pół no -
cy na po łu dnie. Ta ki wła śnie ma my
układ osie dli a de we lo pe rzy nie za -
dba li o do bry do jazd. Z ka żde go
z nich pro wa dzi dłu ga i wą ska dro -
ga, wpa da ją ca do ul. Le wan dów
na pół no cy. W efek cie miesz kań cy
ma ją ol brzy mie pro ble my ko mu ni -
ka cyj ne. Aby do je chać do Tra sy To -
ruń skiej z do mu le żą ce go 300 me -
trów od niej, mu szą wy ko ny wać
wie lo ki lo me tro we ob jaz dy.
Przy ron dzie ma my no wy te ren re -
kre acyj ny Ma gicz ny Park. We wrze -

śniu uczniów przyj mie no wa du ża
szko ła przy Głę boc kiej, w ob wo dzie
któ rej znaj du ją się te osie dla. Za -
gwa ran to wa nie bez piecz ne go do -
jaz du dzie ci jest prio ry te tem.
Z tych kil ku po wo dów po wsta je
wła śnie Kar to gra ficz na.

Co bu du je my?
W czerw cu ogło szo no prze targ

na bu do wę pierw sze go, pra wie ki -
lo me tro we go od cin ka tej dro gi,
do ul. Ja si niec. Je go roz strzy gnie -
cie ocze ki wa ne jest na po cząt ku
lip ca. Wstęp nie pla nu je się, że do -
pusz cze nie uli cy do ru chu po win no
na stą pić do koń ca wrze śnia. Za -
rząd dziel ni cy ro bi wszyst ko, aby
do trzy mać te go ter mi nu, po mi mo
spo rych pro ble mów z uzy ska niem
praw do czę ści dzia łek pod bu do -

wę dro gi. Od Głę boc kiej uli ca naj -
pierw po bie gnie po pół noc nej stro -
nie szko ły a na stęp nie da lej
na wschód. Po wsta nie as fal to wa
jezd nia z chod ni kiem, od wod nie -
niem i oświe tle niem. Wzdłuż uli cy
za pla no wa no za to ki par kin go we.
Aby ogra ni czyć pręd kość, na jezd -
ni bę dą tzw. pro gi zwal nia ją ce.

W ra mach bu do wy Kar to gra ficz -
nej zmie nia ny jest też frag ment
ul.Głę boc kiej przy no wej szko le.
Na przej ściu dla pie szych już te raz
wi dać za ry sy po wsta ją ce go tzw.
azy lu, czy li bez piecz nej wy sep ki
na środ ku jezd ni, któ ra od dzie li
pa sy ru chu. Obok bę dzie też próg
zwal nia ją cy. Dzię ki te mu przej ście
przez jezd nię, zwłasz cza dla dzie ci,
sta nie się znacz nie bez piecz niej sze.

Jesz cze w tym ro ku po win no się
też udać zbu do wa nie ko lej ne go
od cin ka Kar to gra ficz nej o dłu go -
ści ok. 200 m, aż do osie dla Le -
wan dów 2. Trwa ją pra ce pro jek to -
we i po zy ski wa nie grun tów
pod dro gę.

Oba la my mi ty
W ostat nim cza sie kon tak to wa -

li się ze mną miesz kań cy za nie po -
ko je ni plot ką, ja ko by dziel ni ca
bu du jąc Kar to gra ficz ną, pró bo -
wa ła stwo rzyć ob jazd dla po bli -
skich Ma rek (na czas bu do wy ka -
na li za cji w Głę boc kiej), prze cho -
dzą cy przez ich osie dla. Trze ba ja -
sno po wie dzieć – to nie jest praw -
da! De men tu ję te plot ki! Nie ma
ta kiej mo żli wo ści. Uli ca jest dla
miesz kań ców a nie prze ciw nim.

Bu do wa Kar to gra ficz nej nie jest
nie spo dzian ką. Dro ga jest w pla nie
miej sco wym, któ ry obo wią zu je dla
te go te re nu od 2001 ro ku.
Na wszyst kich osie dlach de we lo pe -
rzy po zo sta wi li więc więk szy od stęp
(re zer wy te re nu) mię dzy bu dyn ka -
mi, w miej scach przej ścia uli cy. Kar -
to gra ficz na ma tzw. kla sę D, czy li
jest wą ską dro gą do jaz do wą. Nie
po je dzie więc nią np. au to bus ko -
mu ni ka cji miej skiej. Do te go ce lu
są szer sze dro gi kla sy L (lo kal ne),
któ re ta kże wid nie ją w pla nie miej -
sco wym, ale po ja wią się przy szło ści.

Wo kół ul. Kar to gra ficz nej le żą
osie dla miesz ka nio we, z otwar tym
do stę pem lub tzw. za mknię te. Są
tam dro gi pry wat ne. Nikt nie mo -

że więc zmu sić ich wła ści cie li
do wpusz cze nia „ob ce go” ru chu
po jaz dów. No wa uli ca ma słu żyć
mie szań com tych osie dli. Nikt na -
wet nie bę dzie miał nic prze ciw -
ko, je że li za rzą dy wspól not po dej -
mą de cy zję o ogra ni cze niu wjaz du
na dro gi we wnętrz ne i po sta wią
szla ba ny na gra ni cach osie dli.

Spo tka nie z miesz kań ca mi
W naj bli ższych dniach pla nu ję

do trzeć z do kład ny mi in for ma cja -
mi na te mat bu do wy uli cy Kar to -
gra ficz nej bez po śred nio do miesz -
kań ców. Chcę się też spo tkać z za -
rzą da mi osie dlo wych wspól not. Je -
że li bę dzie ta ka po trze ba ze stro ny
miesz kań ców, to zor ga ni zu ję spe -
cjal ne spo tka nie w tej spra wie z za -
rzą dem na szej dziel ni cy oraz pra -
cow ni ka mi urzę du od po wie dzial -
ny mi za tę in we sty cję. Uzy ska łem
już de kla ra cję ze stro ny bur mi -
strzów, że na pew no znaj dą na to
czas. Za pra szam też do bez po śred -
nie go kon tak tu ze mną: wal -
dek@ro szak.eu www.ro szak.eu.

Wal de mar Ro szak

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
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. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
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, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Wszystko o Kartograficznej
� Jesienią powstanie ulica Kartograficzna, wyczekiwana od dawna przez
mieszkańców droga, która połączy ul. Głębocką z południowymi częściami wielkich
osiedli mieszkaniowych, leżących w pobliżu Trasy Toruńskiej (S8). Niespodziewanie
pojawiło się kilka zaskakujących plotek, które mogą wzbudzić niepokój. Spróbujmy
wyjaśnić wszelkie wątpliwości i obalić wszystkie mity.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka,
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej



LOKAL UŻYTKOWY SPRZEDAM
·Lokal 45 m2, Światowida, 430.000 zł,
601-316-237

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

NAUKA
·MATEMATYKA – tanie korepetycje
691-417-976
·NIEMIECKI – autor książek, egz. maturalny,
język ogólny i zawodowy, autorska metoda,
konwersacje z DVD, skutecznie i atrakcyjnie,
www.naukaniemieckiego.pl, 603-881-419

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·KOMPUTEROPISANIE – 691-707-327
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·SPRZĄTANIE – SOLIDNE I SZYBKO. Własne
środki czystości. Stawka godz. 20 zł. Kontakt
512-153-595
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

NNaapprraawwaa  kkoommppuutteerróóww,,  uussłłuuggii  iinnffoorrmmaattyycczznnee..
SSoolliiddnniiee  ii sszzyybbkkoo..  tteell..  660088--119999--000055

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

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

·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660

DDaacchhyy..  WWyykkoonnaawwssttwwoo  mmaatteerriiaałłyy..  BBllaacchhooddaacchhóówwkkii,,
rryynnnnyy  mmeettaalloowwee  ppccvv,,  ppaappyy  tt//zz,,  ppooddbbiittkkii..  BBeezzppłłaattnnyy
oobbmmiiaarr,,  ddoorraaddzzttwwoo,,  wwyycceennaa..  HHuurrttoowwnniiaa  ddeekkaarrsskkaa
WWaarrsszzaawwaa  uull..  BBiiaałłoołłęęcckkaa  116666aa,,  tteell..  2222 774411--8855--6611,,

kkoomm..  553355--112299--775566

·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

Remonty 506-091-379

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18

·Do opieki nad starszą osobą w dzielnicy
Białołęka zatrudnię opiekunki, siostry PCK. Tel.
669-913-716, 22 815-30-62

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy  oossóóbb
ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::  uull..

SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00



Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły
jak za wsze: Gim na zjum nr 123
im. Ja na Paw ła II, Bia ło łęc ki
Ośro dek Spor tu oraz To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Gim na zjum
nr 123.

Za wo dy uświet nił po kaz pły wa -
nia syn chro nicz ne go w wy ko na niu
dziew cząt z UKS Ma zo wia -Syn -
chron.

Te go rocz nym za wo dom, któ re
od by ły się 4 czerw ca, to wa rzy szy ły
sło wa pod ró żni ka i ba da cza An -
tark ty dy – Er ne sta Hen ry'ego

Shac kle ton'a: „Zwy cię ża my dzię ki
wy trwa ło ści”.

Wła śnie wy trwa ło ści ja ko dro gi
do suk ce su ży czy ła wszyst kim za -
wod ni kom Ewa Ru do mi no, ko or -
dy na tor ka za wo dów. W zma ga -
niach wzię ło udział 36 nie peł no -
spraw nych dzie ci. Za wod ni kom
to wa rzy szył en tu zja stycz ny do ping
nie tyl ko ze stro ny ro dzi ców i tre -
ne rów, ale rów nież zgro ma dzo nej
na pły wal ni pu blicz no ści. Wszy scy
uczest ni cy zo sta li za swój wy si łek
na gro dze ni.

Na prze strze ni lat…
Or ga ni za to rzy sta ra ją się pro -

mo wać sport osób nie peł no -
spraw nych, po nie waż za wo dy
i wy gra ne ma ją dla nich ogrom ne
zna cze nie. – Po przez dys cy pli ny
spor to we oso by z ró żno rod ny mi
dys funk cja mi uczą się po ko ny wać
ży cio we prze szko dy i trud no ści
– tłu ma czy Ewa Ru do mi no. – Za -
da niem tych za wo dów jest za pew -
nie nie cią głej mo żli wo ści roz wi ja -
nia spraw no ści fi zycz nych, de -
mon stro wa nia od wa gi, dzie le nia

się ra do ścią ze zdo by tych na gród
oraz na wią zy wa nie no wych przy -
jaź ni po mię dzy za wod ni ka mi, ich
ro dzi na mi, spo łecz no ścią lo kal ną.

Sa me za wo dy to po mysł pra -
cow ni ków gim na zjum. Pra cu ją ce
na co dzień i do sko na le zna ją ce
po trze by dzie ci nie peł no spraw -
nych, dy rek tor Mał go rza ta Wi -
śniew ska, wi ce dy rek tor Han na
Ko ło dziej ska i na uczy ciel re ha bi li -
ta cji Ewa Ru do mi no, po sta no wi ły
stwo rzyć mo żli wość ry wa li za cji
spor to wej wła śnie tym dzie ciom,

któ re na co dzień bo ry ka ją się ze
swo imi sła bo ścia mi fi zycz ny mi.

Kto mo że wziąć udział w za wo -
dach? Wszyst kie nie peł no spraw ne
dzie ci, któ re chcą. – In for ma cje
o za wo dach są wy sy ła ne do szkół
in te gra cyj nych war szaw skich oraz
oko lic War sza wy, na przy kład
do Le gio no wa – wy ja śnia Ewa Ru -
do mi no. – Ka żde dziec ko z tych
szkół mo że brać udział, po nie waż
są ró żne ka te go rie – nie peł no -
spraw ność ru cho wa, in te lek tu al na,
z ze spo łem Asper ge ra, dzie ci au ty -
stycz ne, łącz nie 10 ka te go rii.

– Co ro ku bio rą udział no wi
zwo len ni cy za wo dów pły wac kich,
ale są rów nież sta li by wal cy – mó -
wi da lej or ga ni za tor ka.

Dla dzie ci to przede wszyst kim
za ba wa, ale nie tyl ko. Efek ty ćwi -
czeń sa bar dzo wy raź ne:

– Ob ser wu ję ich zma ga nia
od kil ku lat i mu szę stwier dzić, że
wy ni ki są co raz lep sze. In for ma -
cje o ich osią gnię ciach z ogrom ną
przy jem no ścią prze ka zu ję ro dzi -
com i re ha bi li tan tom – mó wi Ru -
do mi no.

kz

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Zawody dla dzieci niepełnosprawnych – już po raz jedenasty
� Na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 niepełnosprawne dzieci z Białołęki i okolic
zwyciężały – dzięki wytrwałości – już jedenasty raz.



Je ste śmy na pół met ku wy cie -
czek ro we ro wych or ga ni zo wa -
nych przez Urząd Dziel ni cy
Bia ło łę ka a pro wa dzo nych
przez li cen cjo no wa nych prze -
wod ni ków z Biu ra Prze wod ni -
ków Skar by War sza wy. 

Do tej po ry zwie dzi li śmy: Że -
rań, Tar cho min, Dą brów kę
i Gro dzisk. By li śmy rów nież
u na szych są sia dów na Bie la -
nach, ko rzy sta jąc z prze pra wy
na mo ście Ma rii Skło dow -
skiej-Cu rie. Na ka żdej wy ciecz -
ce był kom plet uczest ni ków
– ma my na dzie ję, że mi mo wa -
ka cji, ta ki stan się utrzy ma.

Wszyst kie wy ciecz ki od by wa ją
się w nie dzie le o godz. 11.00 (do -
kład ny har mo no gram po ni żej).
Trwa ją 2–3 go dzi ny. Na więk szo -
ści or ga ni zu je my gril le in te gra -
cyj ne, na wszyst kich – qu izy z na -
gro da mi.

Przed na mi jesz cze:
13 lip ca, godz. 11.00 „Tra sa

nad wi ślań ska” 
START: Urząd Dziel ni cy Bia -

ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197 – wał
wi śla ny – osie dle Buch nik – re -
zer wat Ła wi ce Kieł piń skie
– zes pół par ko wo-pa ła co wy
w Ja błon nie – ko ściół MB Kró -
lo wej Pol ski – grill in te gra cyj ny
w oko li cach wa łu wi śla ne go
– KO NIEC: Urząd Dziel ni cy
Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197.

27 lip ca, godz. 11.00 „An no -
pol”

START: Mc Do nald's
przy ul. Mo dliń skiej 29 (przy sta -
cji pa liw BP) – An no pol, daw -
na dziel ni ca bie dy – uli ce. Ino -

włodz ka, Ma rii Mag da le ny, Pi san -
ko wa – prze jazd po te re nie przed -
wo jen ne go An no po lu – oko li ce
uli cy Wy soc kie go, któ rych za bu -
do wa pa mię ta daw ny, drew nia ny
An no pol – KO NIEC: Mc Do -
nald’s przy ul. Mo dliń skiej 29.

10 sierp nia, godz. 11.00 „Bia -
ło łę ka dla naj młod szych”

START: Urząd Dziel ni cy Bia -
ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197- uli ca
Świa to wi da – wi śla ny prom
„Tur kaw ka” – prze pra wa
na dru gą stro nę rze ki – grill in -
te gra cyj ny w Le sie Mło ciń skim
– Most Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie – KO NIEC: Urząd Dziel ni cy
Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197.

W trak cie przerw na od po czy -
nek prze wod ni cy opo wie dzą
dzie ciom war szaw skie le gen dy
(nad Wi słą – „Sy ren ka” oraz
„Wars i Sa wa”, w Le sie Mło ciń -
skim – „O ma zo wiec kim li sie”).

24 sierp nia, godz. 11.00
„Szlak pa trio tycz ny”

START: Park Hen ry kow ski
(wej ście od uli cy Kla sy ków) – ko -
ściół pw. Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny w Płu dach – drew nia ny dom
w sty lu nad świ drzań skim – Ka pli -
ca Kur piow ska (Pry ma sow ska)
– Areszt Śled czy na ul. Ciu pa gi 1
(ta bli ca upa mięt nia ją ca dzia ła czy
„So li dar no ści”) – ka mień upa -
mięt nia ją cy bi twę o Bia ło łę kę
– KO NIEC: Urząd Dziel ni cy
Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197.

Na wszyst kie wy ciecz ki obo -
wią zu ją za pi sy:
bia lo le ka@skar by war sza wy.pl
na max. 6 dni przed ka żdą wy -
ciecz ką.

ZA PRAS ZA MY!

Pe da łu je my rów nież w wa ka cje

Mo wa o „Bu rzy z po dwó rza”
czy li pro po zy cji na let nie przed -
sta wie nia w ple ne rze dla dzie ci. 

Nud no na pew no nie bę dzie, po -
dob nie jak na wiej skim po dwór ku
z ty tu ło we go przed sta wie nia. Tam
bo ha ter ki – Świ nia, Gęś i Pszczo ła
bę dą pró bo wa ły za go spo da ro wać
sta rą szo pę we dług wła snych po my -
słów. Nie ste ty, ka żda uwzględ nia
tyl ko swo je po trze by i ko niecz nie
chce po sta wić na swo im. Efek tem
bę dzie wiel ka kłót nia, a zwa śnio ne
stro ny mo że po go dzić je dy nie mą -
dra Go spo dy ni. Czy jej się uda?

Tra dy cyj nie naj młod sza wi dow nia
bę dzie mo gła uczest ni czyć w przed -
sta wie niu i wpły wać na lo sy bo ha te -
rów po przez wspól ne śpie wa nie pio -
se nek i ko men to wa nie lo sów po sta -
ci. W ten spo sób dzie ci bę dą mo gły
za an ga żo wać się w treść hi sto rii
i do brze za pa mię ta ją pły ną ce z niej
mo ra ły. Baj ka jest po chwa łą mą dro -
ści i pra co wi to ści. Po ka zu je, jak dą -
żyć do ce lu i jak uni kać nie po trzeb -
nych kon flik tów. Uczy dzie ci za sad
współ pra cy z in ny mi i bu do wa nia
do brych in ter per so nal nych re la cji.

Uzu peł nie niem spek ta klu bę -
dzie po kaz na uko wy, w któ rym za -
pre zen to wa ne bę dą ró żne zja wi -
ska fi zycz ne i che micz ne. Dzie ci

bę dą zga dy wać co by by ło gdy by.
Wszyst ko to w „Cyr ku Ein ste ina,
czy li fi zy ce do gó ry no ga mi”.

Na przed sta wie nia i po kaz wstęp
jest bez płat ny. Za pra sza my ca ły mi
ro dzi na mi na bia ło łęc kie pla ce za -
baw i do par ków. Przy po mi na my
rów nież, że war to za brać coś do sie -
dze nia np. koc a ta kże na kry cie gło -
wy i coś do pi cia i je dze nia.
Harmonogram przedstawień

Li piec:
• 5.07. – godz. 12.00

– Premiera: Park Henrykowski,
• 6.07.- godz. 17.00

– plac zabaw Odkryta,
• 12.07. – godz. 12.00

– plac zabaw Strumykowa,
• 13.07. – godz. 17.00

– plac zabaw Ruskowy Bród,
• 19.07. – godz. 12.00

– plac zabaw przy Bibliotece
„Zielona” ul. Berensona 38.

Sier pień: 
• 16.08. – godz. 12.00

– plac zabaw przy ul. Portowej,
• 17.08. – godz. 17.00

– plac zabaw Ceramiczna,
• 23.08. – godz. 12.00

– plac zabaw Park Picassa,
• 30.08. – godz. 13.00

– Zakończenie: Park
Magiczna.

Zgoda buduje niezgoda rujnuje Urząd Dzielnicy
Białołęka

m.st Warszawy
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 22 676 76 70
tel. 22 510 33 20
www.bialoleka.waw.pl

dzielnica@bialoleka.waw.pl

Biuletyn Informacyjny
Dzielnicy Czas Białołęki

www.czasbialoleki.pl
Dzielnica Białołęka

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 8.00–16.00
W poniedziałki Wydział Obsługi
Mieszkańców dyżuruje w godz.
16.00–18.00

Wydział Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 22 510 31 10

Telefony pomocne
przy załatwianiu
następujących spraw:

• Sprawy meldunkowe
tel. 22 510 33 09 do 11

• Dowody osobiste
tel. 22 510 33 12 do 14

• Rejestracja pojazdów
tel. 22 510 33 02 do 04

• Prawo jazdy
tel. 22 510 33 01

• Ochron środowiska
tel. 22 741 72 99

• Pozwolenia na budowę,
zamiana sposobu
użytkowania, zgłoszenie
robót budowlanych
tel. 22 510 31 92
lub 22 510 31 31

• Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 443 16 37 do 39

• Podziały nieruchomości,
dzierżawy,
nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76

• Urząd Stanu Cywilnego
(rejestracja urodzeń,
małżeństw i zgonów,
udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48

• Świadczenia rodzinne,
opiekuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07

• Działalność gospodarcza
tel. 22 510 31 43

• Alkohole, handel obwoźny
tel. 22 510 31 22
tel. 22 510 32 95

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Bia ło łęc kie La to Fil mo we
W letnie piątkowe wieczory zapraszamy na seanse kina
plenerowego do Parku Henrykowskiego (ul. Modlińska/
róg ul. Klasyków). Wszystkie projekcje rozpoczynają się
w lipcu o godzinie 21.45, a w sierpniu o godzinie 21.15.

Wstęp wolny.

Re per tu ar:
• Szklana pułapka, 5 reż. John Moore USA 2013 r. – 4.07.
• Niemożliwe, reż. Juan Antonio Bayon ;  Hiszpania/USA 2013 r.

– 11.07.
• Blue Jasmine, reż. Woody Allen; USA 2013 r. – 18.07.
• Wyszłam za mąż, zaraz wracam, reż. Pascal Chaumeil; Francja

2012 r. – 25.07.
• Wróg numer jeden, reż.: Kathryn Bigelow; USA 2013 r. – 1.08.
• Stoker, reż. Chan-wook Park; USA/Wielka Brytania 2013 r. – 8.08.
• Dziewczyna z szafy, reż.: Bodo Kox; Polska 2012 r. – 15.08.
• Lady, reż. Luc Besson; Francja/Wielka Brytania 2012 r. – 22.08.
• Władza, reż. Allen Hughes; USA 2013 r. – 29.08.

W przypadku złej pogody seans będzie przeniesiony
na inny dzień.


