
Zarówno linia tramwajowa, jak
i przecinane przez nią skrzyżowa-
nia, nabierają wreszcie kształtów.
Tory są już gotowe, słupy pod sieć
trakcyjną również. Na krzyżów-
kach z Mehoffera i Myśliborską
lśni nowy asfalt, już wkrótce zo-
staną nim pokryte również frag-
menty dróg rowerowych.

W ciągu ostatnich dwóch mie-
sięcy kolejne skrzyżowania były
zamykane, a trasy kursujących
ulicą autobusów zmieniały się tak
często, że pasażerowie i kierowcy
nie mieli okazji przyzwyczaić się
do nowej organizacji ruchu. Ale
to już koniec objazdów.

– Zgodnie z warunkami, jakie
określił wykonawcy Inżynier Ru-
chu m.st. Warszawy, ulica Świato-
wida powinna być przejezdna
na przełomie sierpnia i września
– mówi Magdalena Potocka,

rzeczniczka budującego linię Za-
rządu Transportu Miejskiego.
– Obecny układ tras jest ostatnim
etapem związanym z pracami bu-
dowlanymi. Na początku września

autobusy wrócą na swoje trasy
sprzed rozpoczęcia prac. Na uli-
cach pojawią się ponownie linie
E-4 i E-8, których kursowanie zo-
stało zawieszone na czas wakacji.

E-4 wróci prawdopodobnie
na krótko. Nieoficjalnie wiado-
mo, że ZTM zamierza realizować
swoją politykę odzyskiwania auto-
busów z ulic obsługiwanych przez
komunikację szynową i zlikwido-
wać „tarchomiński ekspres”.

Ostatnio na Tarchominie można
było usłyszeć narzekania na dziw-
ną trasę objazdową, którą kursu-
je 518. Linia w drodze do centrum
Warszawy robi po osiedlu dwie
wielkie pętle, kursując Świderską,
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Tramwaj tuż-tuż
� Budowa linii tramwajowej wzdłuż Światowida jest już bardzo zaawansowana.
Koniec objazdów nastąpi już na przełomie sierpnia i września.

Wiadomo już,
że słynna droga
rowerowa wokół pętli
tramwajowej na Nowych
Świdrach nie powstanie.
Zostanie zastąpiona
chodnikiem a rowerzyści
pojadą nową, asfaltową
drogą równoległą
do jezdni.
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Po ra jów, Ćmie low ską i Mi le nij ną.
Dla cze go nie wy je żdża na Mo dliń -
ską naj krót szą dro gą?

– Tra sa li nii 518 zo sta ła skon -
stru owa na w ta ki spo sób, aby
miesz kań cy uli cy Po ra jów nie zo -
sta li po zba wie ni po łą cze nia au to -
bu so we go z po zo sta łą czę ścią
mia sta – mó wi rzecz nicz ka ZTM.
– In ne li nie kur su ją ce w tej czę ści
Tar cho mi na ma ją cha rak ter lo kal -
ny. Miesz kań cy No wo dwo rów
i pół noc nej czę ści Bia ło łę ki, któ -
rzy chcą do trzeć do uli cy Mo dliń -
skiej lub do ron da Sta rzyń skie go,
ma ją do dys po zy cji au to bu sy li -
nii 509, któ re zo sta ły skie ro wa ne
na krót szą tra sę ob jaz do wą.

Wia do mo już, że słyn na dro ga ro -
we ro wa wo kół pę tli tram wa jo wej
na No wych Świ drach nie po wsta nie.
Zo sta nie za stą pio na chod ni kiem
a ro we rzy ści po ja dą no wą, as fal to -
wą dro gą rów no le głą do jezd ni.

Jak będzie wyglądać
Światowida?

Za rząd Trans por tu Miej skie go
za sta na wia się po wo li nad pro jek -
tem dru giej jezd ni Świa to wi da.
Wy glą da na to, że in we stor ugnie
się pod na ci skiem miesz kań ców
i za sto su je na niej pa sy ru chu
o „eu ro pej skiej” sze ro ko ści
trzech me trów, ma ją ce znie chę -
cać do szyb kiej jaz dy. Wę ższa uli -
ca bę dzie ozna czać ta kże mniej -
szą in ge ren cję w te re ny zie lo -

ne. 200-let ni dąb przy Ste fa ni ka
zo sta nie oca lo ny praw do po dob -
nie przez skró ce nie le wo skrę tu
w Ste fa ni ka i zmia nę geo me trii
uli cy. Roz wa ża ne jest też po zo sta -
wie nie wjaz du w uli cę Świę to -

sław skie go, któ re go pier wot nie
mia ło nie być.

Ca ły od ci nek li nii tram wa jo wej
do No wych Świ drów ma być go to -
wy pod ko niec ro ku. Prze je cha nie
tra sy do sta cji Mło ci ny ma za -
jąć 14 mi nut.

DG
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Tramwaj tuż-tuż

W ubie głym mie sią cu zgło szo no
pierw szy pro jekt dla wschod niej
Bia ło łę ki. Je den z miesz kań ców
pro po nu je, by w oko li cy Skarb ka
z Gór sta nę ła mo nu men tal na
rzeź ba, przed sta wia ją ca ni ko go in -
ne go, jak sa me go Je zu sa. Ta ki po -
sąg ma Rio de Ja ne iro, ma Świe -
bo dzin, ma Ma ła ko ło Rop czyc,
więc dla cze go nie Bia ło łę ka?

– Na gó rze w oko li cach ko ro ny
cier nio wej ta ras wi do ko wy – snu je

wi zje au tor „pro jek tu”. – W przy -
zie miu ob szer ny ko ściół.

Są też pierw sze ko men ta rze:
– Su per pro jekt. Su ro wy, w sty -

lu bru ta li stycz nym.
Żar ty żar ta mi, ale jed no jest

pew ne. Gdy by Je zus Bia ło łęc ki
po wstał, z pew no ścią przy cią gnął -
by do na szej dziel ni cy licz nych tu -
ry stów. Par don: pierw szych tu ry -
stów.

DG

Pomysł dla wschodniej Białołęki

Wielka rzeźba Jezusa!
� W ramach festiwalu Futuwawa zgłaszane są mniej
i bardziej poważne, ale zawsze odważne wizje
architektoniczne i urbanistyczne dla Warszawy.

200-letni dąb
przy Stefanika zostanie
ocalony
prawdopodobnie przez
skrócenie lewoskrętu
w Stefanika i zmianę
geometrii ulicy.

Wła ści ciel te go bal ko nu z pew -
no ścią nie ma ocho ty brać udzia łu
w kon kur sach ty pu „War sza wa
w kwia tach”. Ja ko de ko ra cję po -
wie sił so bie mar twe go za ją ca,
z któ re go ście ka krew. Bio rąc
pod uwa gę pa nu ją ce upa ły le piej
nie za sta na wiać się, ja ki smród te -
mu to wa rzy szy. I nie wni kać, dla -
cze go tru chło wi si na bal ko nie
w sierp niu, mi mo że okres po lo -
wa nia na za ją ce trwa od paź dzier -
ni ka do stycz nia.

Spra wy te go ty pu naj le piej zgła -
szać w Cen trum Ko mu ni ka cji

z Miesz kań ca mi pod nu me -
rem 19–115. Ostat niej zi my
przy Od kry tej le ża ła w śnie gu
mar twa ku na, któ rą po mo im
zgło sze niu za bra ły słu żby miej -
skie. Za jąc w sierp niu na pry wat -
nym bal ko nie to jed nak zu peł nie
in na li ga…

DG

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawki z okolicy

Padlina na balkonie
�Obrzydliwa „dekoracja” wisiała na balkonie jednego
z osiedli przy Odkrytej. To truchło zająca, z którego kapie krew.
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O tym, że dro ga ro we ro wa
na Świa to wi da z tru dem na da je
się do użyt ku, pi sa li śmy już
w czerw cu. Nie rów na kost ka, za -
rdze wia łe ba rier ki w skraj ni, słup -
ki po środ ku dro gi, wy sta ją ce stu -
dzien ki… Wy da wa ło się, że go -
rzej być nie mo że… a jed nak!
Eki pa bu du ją ca li nię tram wa jo wą
uzna ła, że dro ga ro we ro wa jest
świet nym miej scem do odło że nia
odro bi ny pia chu. Na chwi lę.

Na dłu ższą chwi lę. Dłu gą na ty le,
że dziś z dwu me tro wej dro gi zro -
bi ła się frag men ta mi me tro wa,
przy ozdo bio na ma low ni czy mi
kur ha na mi.

DG

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Migawki z okolicy

Droga rowerowa… zarosła!
� Podczas budowy linii tramwajowej przy Światowida
na biegnącej obok drodze rowerowej wylądowały kupy
piachu. Wykonawca robót nie tylko do tej pory ich nie
sprzątnął, ale nawet pozwolił, by zarosły trawą.

Choć park jesz cze nie jest do koń -
czo ny i wciąż trwa ją tam pra ce,
część urzą dzeń już na da je się do na -
pra wy. Miesz kań cy z nie do wie rza -
niem pa trzą na de wa sta cję no wo
po sta wio nych atrak cji dla dzie ci.

– Co dzien nie ob ser wu ję jak
szyb ko ule ga on nisz cze niu przez
chu li ga nów i pi ja ków. Na te re nie
te go par ku po wsta je rów nież za -
ką tek et no gra ficz ny Ma zow sza:
drew nia ne dom ki, sztucz ne zwie -
rzę ta ho dow la ne itp. Park jest
jesz cze w bu do wie i ofi cjal nie nie
zo stał od da ny do użyt ku, a już
wie le ele men tów na da je się do na -
pra wy lub od no wy! Dom ki słu żą
oko licz nym chu li ga nom i pi jacz -
kom do hucz ne go im pre zo wa nia
do póź nych go dzin. Uno szą cy się
odór mo czu, wy mio cin, po tłu czo -
ne bu tel ki wy pi sa ne wul ga ry zmy

na świe żo po ma lo wa nych ścian -
kach, po nisz czo ne we wnątrz sto ły
i ła wy – ta ki ob raz kre śli obu rzo ny
czy tel nik i do da je, że naj bar dziej
ucią żli we dla oko licz nych miesz -
kań ców są al ko ho lo we li ba cje
– szcze gól nie w week en dy nie mo -
żna otwo rzyć okna, bo sły chać
z ze wsząd wul ga ry zmy i okrzy ki.

Co cie ka we, teo re tycz nie na te -
re nie par ku jest ochro na. Im pre -
zo wi cze się jej jed nak nie bo ją.

– Z roz mów z ochro nia rzem do -
wie dzie li śmy się, że on mo że tyl ko
dzwo nić po po li cję, któ ra zda je się
już cał ko wi cie prze sta ła re ago wać
na na sze proś by zgła sza ne po go -
dzi nie 22. Wie lo krot nie dzwo ni li -
śmy na 997 z proś bą o in ter wen cję,
któ ra od by wa ła się raz na kil ka
zgło szeń i w do dat ku by ła nie sku -
tecz na – ska rży się czy tel nik i opo -

wia da, jak kil ka ty go dni te mu
w par ku po ja wia ła się po li cja, któ ra
upo mi na ła im pre zo wi czów, a po jej
odej ściu li ba cja wciąż trwa ła.

– „Nie stwier dzo no za kłó ce nia
ci szy noc nej al bo spo ży wa nia al -
ko ho lu” – ta ką otrzy mu je my in -
for ma cję. Ktoś po pro stu sie dzi
do 4 ra no i po dzi wia po ma za ne
wul ga ry zma mi i za bru dzo ne fe ka -
lia mi drew nia ne dom ki a ko sze
i traw ni ki sa me za peł nia ją się bu -
tel ka mi i pusz ka mi po al ko ho lu
– mó wi obu rzo ny miesz ka niec.

Z nie po ko jem na ca łą sy tu ację
pa trzy też bur mistrz Piotr Ja wor -
ski, któ ry za po wia da dzia ła nia.

– Ma my kil ka par ków w dziel ni -
cy i ni gdzie nie do cho dzi do ta kich
ak tów wan da li zmu. Ochro na jest
od go dzi ny 16 do na stęp ne go dnia
ra no i w week en dy. Na nie wie le to
się jed nak zda je. Do 28 sierp nia
za in sta lo wa ny zo sta nie mo ni to -
ring, wi deo bę dzie pod łą czo ne
do pa tro lu in ter wen cyj ne go. Po ja -
wi się też oświe tle nie. Ma my na -
dzie ję, że to sku tecz nie od stra szy
chu li ga nów i im pre zo wi czów
– mó wi bur mistrz Ja wor ski.

AS

Park dla dzieci czy imprezowiczów?
� Monitoring i oświetlenie mają zapewnić spokój mieszkańcom wschodniej Białołęki
zmęczonych hałasami dobiegającymi z nowego parku przy Magicznej.
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W ostat ni week end sierp nia
przez trzy dni na sce nie za pre zen -
tu je się aż sie dem ze spo łów et -
no/folk/world mu sic. Bę dą to za -
rów no do świad cze ni ar ty ści, jak
i zu peł nie no we pro jek ty. Część
z nich dzia ła w War sza wie, in ni
przy ja dą z ca łej Pol ski.

W pią tek usły szy my ar cha icz ną
mu zy kę oraz pie śni Ka szub i Po -
mo rza w wy ko na niu jed ne go
z naj po pu lar niej szych pol skich ze -
spo łów folk -roc ko wych Ży wio łak.
Te go sa me go dnia wy stą pi ta kże
Ka pe la ze Wsi War sza wa, czy li
naj bar dziej roz po zna wal ny
na świe cie pol ski ze spół, któ ry
od 17 lat re in ter pre tu je mu zy kę
sze ro ko ro zu mia ne go Ma zow sza,
ze sta wia jąc ją ze współ cze sny mi
brzmie nia mi i no wo cze sny mi
tech ni ka mi pro duk cji.

Na stęp ne go dnia zo ba czy my
wy stęp Stu dium In stru men tów Et -
nicz nych. Ta od wa żna i bez kom -
pro mi so wa mło da gru pa ze Ska -
rży ska -Ka mien nej gra psy cho -folk
opar ty na brzmie niu bęb nów afry -
kań skich i po łu dnio wo ame ry kań -
skich z ele men ta mi hip -ho pu, reg -
gae i roc ka. So bo ta to też dzień
wy stę pu le gen dy sce ny fol ko wej,

któ ra po wra ca po po nad 10 la tach
prze rwy! Ali cja i Ja cek Ha ła so wie
oraz Jo an na i Jan Sło wiń scy, czy li
ze spół Mu zy kan ci, za pro szą
w mu zycz ną pod róż do daw ne go
szte tlu. Wie czór za koń czy my po -
ka zem sztucz nych ogni.

Na nie dzie lę za pla no wa no aż
trzy kon cer ty. Po tym jak ze spół
te ren No wy Kids za gra spe cjal ny
kon cert dla dzie ci w kli ma tach
eth no -am bient -expe ri men tal po -
łą czo ny z ele men ta mi warsz ta tów
mu zycz nych i per for man ce, zo ba -
czy my pio nie rów fol ku w Pol sce
– Or kie strę Św. Mi ko ła ja. Mo że
trud no w to uwie rzyć, ale ar ty ści
już od po nad 25 lat nie ustan nie
na gry wa ją, kon cer tu ją i ani mu ją
lu bel ską i ogól no pol ską sce nę.
Wi sien ką na kon cer to wym tor cie
bę dzie kon cert ze spo łu R.U.T.A.
Su per gru pa mu zy ków z for ma cji
pun ko wych (Mo skwa, De zer ter)
i fol ko wych (Ka pe la ze Wsi War -
sza wa, Ży wio łak, Ri ven dell,
Czess band) za pre zen tu je ar cha -
icz ne chłop skie pie śni bun tu
w au tor skich opra co wa niach.

Na wszyst kie kon cer ty wstęp
wol ny.

AS

Warsaw Folk Laboratory
� Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej „Transetnika” wspólnie
z Białołęckim Ośrodkiem Kultury zapraszają na cykl
koncertów zespołów folkowych Warsaw Folk Laboratory,
które będą towarzyszyć oficjalnemu otwarciu terenu
sportowo-rekreacyjnego Magiczna.

Wschod nie ob sza ry na szej
dziel ni cy, zwa ne Zie lo ną Bia ło łę -
ką, to praw do po dob nie naj szyb -
ciej roz bu do wu ją ca się część mia -
sta. Ja kiś czas te mu na ul. Be ren -
so na po wsta ła bi blio te ka pu blicz -
na. Go to wy jest już cie szą cy dzie -
ci i mło dzież (oraz ich ro dzi ców)
du ży te ren re kre acyj ny Ma gicz ny

Park, któ ry za kwo tę oko ło 5 mln
zło tych zbu do wa no na po wierzch -
ni kil ku hek ta rów. Wkrót ce po ja -
wi się ko lej ny, wy cze ki wa ny przez
miesz kań ców obiekt – dom kul tu -
ry. Tu bę dą się od by wać ró żno -
rod ne im pre zy kul tu ral ne, kon -
cer ty, re ci ta le, wy stę py ka ba re -
tów, przed sta wie nia te atral ne,
pro jek cje fil mów, spo tka nia i in ne
im pre zy oko licz no ścio we, z któ -
rych ko rzy stać bę dą oso by w ka -
żdym wie ku. Ca ło ścią za rzą dzać
bę dzie nasz Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry.

Go to wy wio sną
Bu do wa fi lii BOK by ła pla no -

wa na od kil ku lat. Nie ste ty z pie -
niędz mi w ka sie jest kru cho
i znacz nie wa żniej szy mi wy dat ka -
mi by ła bu do wa szkół i ulic.
Na szczę ście w ostat nim cza sie
uda ło się zdo być do dat ko we du że
fun du sze na ten cel.

Spójrz my na map kę. Nasz dom
kul tu ry po wsta nie w po bli żu no -
wej Szko ły Pod sta wo wej nr 356,
któ ra we wrze śniu roz pocz nie
dzia łal ność przy ul. Głę boc kiej.
Nie bę dzie jed nak jej czę ścią, jak
w BOK przy van Go gha. Po wsta -
nie osob ny du ży bu dy nek. Do -
trze my do nie go od ul. Kar to gra -
ficz nej, któ rej bu do wa nie daw no
też się roz po czę ła. W no wo cze -
snym dwu kon dy gna cyj nym gma -

chu znaj dzie się miej sce na du żą
sa lę wi do wi sko wą: sce nę o po -
wierzch ni po nad 130 m2 wraz
z wy god ną po chy łą wi dow nią
dla 350 osób. W bu dyn ku po wsta -
nie wie le in nych po miesz czeń to -
wa rzy szą cych.

Szko ła zo sta nie po łą czo na z do -
mem kul tu ry łącz ni kiem. Dzię ki
te mu w sa li wi do wi sko wej bę dą
mo gły się od by wać ró żno rod ne
im pre zy i przed sta wie nia dla dzie -
ci szkol nych. Ta ki mo del współ -
dzia ła nia już świet nie spraw dził
się w BOK na Tar cho mi nie.

Trwa ją pra ce bu dow la ne. Jak wi -
dać na zdję ciu, fun da men ty bu dyn -
ku wy szły już po nad po ziom te re nu.
Przed zi mą pla no wa ne jest wy ko na -
nie tzw. sta nu su ro we go za mknię te -
go. Zgod nie z har mo no gra mem,
pra ce bu dow la ne po win ny za koń -
czyć się do koń ca kwiet nia 2015 ro -
ku. W ma ju roz pocz nie się więc wy -
po sa ża nie do mu kul tu ry i przy go to -
wa nie do uru cho mie nia dzia łal no -
ści. Fi lia Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry pierw szych go ści przyj mie
za pew ne jesz cze przed la tem.

Wal de mar Ro szak

Budujemy dom kultury przy Głębockiej!
� Wiosną przyszłego roku swoje drzwi dla mieszkańców wschodniej części dzielnicy
otworzy filia Białołęckiego Ośrodka Kultury. Podobnie jak placówka przy ul. Vincenta van
Gogha stanie się zapewne lokalnym centrum kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej
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Naj więk sze po par cie (2420 gło -
sów) zdo był pro jekt in sta la cji hot
spo tów, dzię ki któ rym w bia ło łęc -
kich par kach bę dzie mo żna ko -
rzy stać z bez płat ne go do stę pu
do in ter ne tu. Dwa z nich znaj dą
się na Tar cho mi nie (w par ku Pi -
cas sa i par ku Ce ra micz na), dwa
na No wo dwo rach (w par ku Stru -
my ko wa i ska te par ku przy Od kry -
tej), je den w par ku Hen ry kow -
skim i tyl ko je den na wschod niej
Bia ło łę ce, w po wsta ją cym par ku
Ma gicz na.

Dru gie miej sce (1949 gło sów)
za ję ło Mia stecz ko Ru chu Dro go -
we go, któ re po wsta nie obok ska -
te par ku na No wo dwo rach. Pi sa li -
śmy o tym pro jek cie w czerw cu:
bę dzie to sys tem zró żni co wa nych
tras o as fal to wej na wierzch ni, pę -
tli do do sko na le nia tech ni ki jaz -
dy, du żej licz by zna ków dro go -
wych i sy gna li za cji świetl nej, słu -
żą cy do na uki jaz dy ro we rem.
Mia stecz ka te go ty pu są po -
wszech ne w kra jach, w któ rych
ro wer jest po pu lar nym miej skim
środ kiem trans por tu. To naj dro -
ższy spo śród wy bra nych pro jek -
tów ogól no dziel ni co wych, je go
koszt to 193 tys. zł.

Trze cie miej sce na po dium (1840
gło sów) zdo był pro jekt „Czy ste
traw ni ki – czy ste chod ni ki”. Je go
wy gra na ozna cza, że w przy szłym

ro ku w ca łej dziel ni cy sta ną no we
po jem ni ki na psie od cho dy. Cze ka
nas rów nież ak cja edu ka cyj na
w szko łach i ak cja in for ma cyj na,
dzię ki któ rym po win ni śmy zbli żyć
się do roz wią za nia pro ble mu za -
nie czysz czo nych traw ni ków. Koszt
pro jek tu to 160 tys. zł.

108 tys. zł wy da my na re wi ta li -
za cję czę ści te re nów zie lo nych
nad Ka na łem Że rań skim,
przy uli cach Mo dliń skiej, Ko wal -
czy ka i Krzy żów ki. Sa mo siej ki
i chwa sty zo sta ną usu nię te, a za -
miast nich po ja wią się ław ki.

W przy szłym ro ku cze ka nas ta -
kże usta wie nie dom ków dla owa -
dów za py la ją cych i za ję cia nor dic
wal king dla se nio rów.

Li sta pro jek tów ogól no dziel ni -
co wych, prze zna czo nych do re ali -
za cji w 2015 r.:
1. Bezprzewodowy internet

na Białołęce

2. Miasteczko Ruchu
Drogowego

3. Czyste trawniki – czyste
chodniki (ogólny)

4. Uporządkowanie terenów
zieleni wzdłuż Kanału
Żerańskiego

5. Domki dla skrzydlatych
pasiastych przyjaciół

6. „Apetyt na zdrowie” – nordic
walking dla seniorów.

DG

Wybraliśmy projekty dla Białołęki
� Znamy wyniki głosowania do budżetu partycypacyjnego. Przy bardzo niskiej
frekwencji (6,2%) mieszkańcy Białołęki wybrali do realizacji w przyszłym roku sześć
projektów ogólnodzielnicowych.

Gór ka, z któ rej bę dzie mo żna
zje żdżać z dzieć mi na nar tach lub
san kach, po wsta nie obok prze -
pom pow ni i bu do wa nej pę tli
tram wa jo wej. Pro jekt ten wy grał
gło so wa nie w ob sza rze pierw -
szym, obej mu ją cym Tar cho min,
No wo dwo ry i Że rań, gro ma -
dząc 1607 gło sów. Na gór kę wy -
da my po nad 90 tys. zł.

Wię cej, bo 122 tys. zł, bę dzie
kosz to wać mo der ni za cja par ku
Stru my ko wa. Sta nie w nim m.in.
ma łe li na rium, ka ru ze la i sto ły
do te ni sa sto ło we go. Sto ły
do ping -pon ga po ja wią się ta kże
przy skrzy żo wa niu Ko wal czy ka
i Krzy żów ki.

Bar dzo cie ka wie za po wia da się
mo bil ne pla ne ta rium, któ rym
miesz kań cy po sta no wi li ob da ro -
wać Gim na zjum nr 123 przy Stru -
my ko wej. Dzię ki nie mu ucznio wie
bę dą mo gli brać udział w za ję -
ciach z astro no mii za rów no w bu -
dyn ku szkol nym, jak i na świe żym
po wie trzu. W su mie w ob sza rze

pierw szym wy bra no aż pięć pro -
jek tów dla No wo dwo rów i po jed -
nym dla Tar cho mi na i Że ra nia.

Li sta pro jek tów prze zna czo -
nych do re ali za cji w 2015 r. (ob -
szar I):
1. Wykonanie małej górki

saneczkowej dla dzieci
przy przepompowni

2. Modernizacja parku
przy ul. Strumykowej

3. Planetarium mobilne
przy ul. Strumykowej

4. Strefa kulturalna w parku
przy ul. Picassa

5. Budowa chodników w miejsce
przedeptów istniejących
przy pętli autobusowej
w Nowodworach

6. Poprawa bezpieczeństwa
dzieci na przejściu dla
pieszych przez ul. Światowida
przy SP nr 154

7. Stoły do tenisa stołowego
na wolnym powietrzu
ul. Krzyżówki/Kowalczyka.

DG

Postawiliśmy na górkę saneczkową
� W 2015 r. na Nowodworach powstanie m.in. górka
saneczkowa. To efekt głosowania nad budżetem
partycypacyjnym.

Niedaleko przepompowni i powstającej pętli tramwajowej
będziemy mieć w przyszłym roku górkę saneczkową

Takie miasteczko ruchu drogowego powstanie w przyszłym roku na Nowodworach
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Naj wię cej gło sów (506) uzy skał
pro jekt „Kon te ne ry na śmie ci
– dba my o czy sty las”, wart po -
nad 76 tys. zł, któ re go ce lem jest
ogra ni cze nie za śmie ca nia bia ło -
łęc kich la sów. W re gu lar nych od -
stę pach cza su, w okre ślo nych
miej scach (np. przy uli cy Na Prze -
łaj) bę dą sta wać kon te ne ry
na śmie ci, ta kie jak li ście, sko szo -
na tra wa czy me ble.

Dru gie miej sce (383 gło sy) za jął
pro jekt „Czy ste traw ni ki – czy ste
chod ni ki”, za kła da ją cy prze pro wa -
dze nie kam pa nii prze ciw ko psim
od cho dom na traw ni kach i usta -
wie nie po jem ni ków na nie. Ta ki
sam pro jekt wy grał w gło so wa niu
ogól no dziel ni co wym, więc al bo
środ ki fi nan so we z obu czę ści zo -
sta ną zsu mo wa ne, al bo środ ko wa
Bia ło łę ka bę dzie uprzy wi le jo wa na.

Za nie mal 60 tys. zł po wsta nie
plac za baw obok osie dla Park
Dwor ski przy Wa łu szew skiej. Ist -
nie ją cy tam nie wiel ki te ren za baw
dla dzie ci zo sta nie ogro dzo ny
i wy po sa żo ny w na wierzch nię
amor ty zu ją cą. Pod ta jem ni czym
ty tu łem „Bli żej sie bie” ukry ło się
do fi nan so wa nie na „Mi ni Dom
Kul tu ry” (32 tys. zł) dla Ga le rii
B.S., dzia ła ją cej przy Ła za no wic -
kiej.

Oto peł na li sta wy bra nych pro -
jek tów na te re nie środ ko wej Bia -
ło łę ki:
1. Kontenery na śmieci – dbamy

o czysty las
2. Czyste trawniki – czyste

chodniki (lokalny)
3. Bliżej siebie
4. Utworzenie placu zabaw

przy osiedlu „Park Dworski”

ul. Wałuszewska 24
5. Ustawienie ławek i koszy

w Białołęce Dworskiej
6. Uporządkowanie terenów

zielonych w zarządzie m.st.
Warszawy na terenie osiedla
Białołęka Dworska i Płudy

7. Naprawa nawierzchni
chodnikowej przy końcowym
przystanku linii 176–133
przy ul. Raciborskiej 16/18

8. Trener sportowy
– pozalekcyjna opieka
na boisku Szkoły
Podstawowej nr 257

9. Białołęcki Festiwal Książki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Pozytywne strony”

10. Odtworzenie zieleni
przy kapliczce na rogu
ul. Fleminga/Pułaskiego.

DG

Środkowa Białołęka wydaje
� Aż 10 projektów zostanie zrealizowanych w 2015 r. w ramach budżetu
partycypacyjnego środkowej części Białołęki.

Cho dzi o pro jekt wzbo ga ce -
nia pla cu za baw Bo cia ni Za ką -
tek przy Ru sko wym Bro dzie
o li na rium -pi ra mi dę, sto ły
do te ni sa sto ło we go, ze staw za -
ba wek dla dzie ci i sto ja ki ro we -
ro we, któ ry zdo był 813 gło sów
i zgar nął ca łą pu lę pie nię dzy,

prze zna czo ną dla te go re jo nu
dziel ni cy.

Wschod nia Bia ło łę ka nie jest je -
dy ną czę ścią War sza wy, w któ rej
w gło so wa niu wy ło nio no tyl ko je -
den pro jekt. Po dob nie jest w Waw -
rze -Nad wi ślu i na Ur sy no wie.

DG

Nowy, lepszy Bociani Zakątek 
� W czerwcu pisaliśmy o tym, że na wschodniej Białołęce
weryfikację przed głosowaniem do budżetu
partycypacyjnego przeszły tylko trzy projekty, w tym jeden,
wyceniony na aż 300 tys. zł. To właśnie ten projekt wygrał.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  WWaarrsszzaawwiiee,
Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożony ,  złożony 17 czerwca 2014 r.,
zmieniony i uzupełniony 4 sierpnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistrali wodociągowej DN
500 mm L ca 2150 m w ul. Boreckiej i Szklarniowej na odcinku od ul. Jeżowej do
ul. Białołęckiej na działkach ew. nr 33, 6/3 z obrębu 4-05-18; 1/2, 28/1 z obrębu 4-
05-23 oraz 27/2, 20/2, 20/1, 27/1, 28/1, 28/2, 28/3, 5, 94, 93/2, 93/1, 96, 97/3,
97/1 z obrębu 4-07-18 na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

PPoo  uucczzee  nniiee
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału
Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska
197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od
ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.
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Na de skach sce ny Bia ło łęc kie -
go Ośrod ka Kul tu ry go ścić bę dą
trzy te atry z Pol ski: Te atr im. St. I.
Wit kie wi cza z Za ko pa ne go ze
spek ta klem „Wit ka cy – Ap pen -
dix”, Te atr Dra ma tycz ny im. A.
Wę gier ki z Bia łe go sto ku z „Roz -
kła da mi jaz dy” oraz Te atr Współ -
cze sny ze Szcze ci na z przed sta -
wie niem „Do bry wie czór Fogg”.
Kró lo wać ma do bra ko me dia
i do bra za ba wa.

– Ideą fe sti wa lu jest za pre zen -
to wa nie miesz kań com Bia ło łę ki
i ca łej War sza wy re per tu aru, któ -
re go nie zna ją. Wy se lek cjo no wa -
ne przez nas pro po zy cje to spek -
ta kle prę żnie dzia ła ją cych ośrod -
ków te atral nych o wy so kim po zio -
mie ar ty stycz nym, któ rych prze -
cięt ny sto łecz ny widz nie jest
w sta nie zo ba czyć – mó wi Krzysz -
tof Mi ko ła jew ski, dy rek tor BOK.

Pierw sze go dnia Fe sti wa lu wy -
stą pi Te atr Wit ka ce go – le gen dar -

na gru pa po szu ki wań ar ty stycz -
nych utwo rzo na w la -
tach 80. XX wie ku, uho no ro wa na
na gro dą Kon ra da Swi nar skie go
przy zna wa ną przez mie sięcz nik
„Te atr”. Zna ni z nie kon wen cjo -
nal nych in sce ni za cji i ory gi nal ne -
go re per tu aru, przed sta wią
w War sza wie spek takl opar ty
na twór czo ści ich pa tro na. „Wit -
ka cy – Ap pen dix” to bły sko tli wa
opo wieść o nas sa mych, nie po -
zba wio na hu mo ru i iro nii.

– Fe sti wa lem „Za baf ka” chce -
my rów nież za dać py ta nie o sens
ist nie nia te atru im pre sa ryj ne go
w sto li cy Pol ski. Te atru, któ ry nie
pro du ko wał by wła snych przed sta -
wień, ale sku piał by się na po ka za -
niu tych naj bar dziej war to ścio -
wych z ca łe go kra ju – do da je Mi -
ko ła jew ski.

Or ga ni za to ra mi Bia ło łęc kie go
Fe sti wa lu Ko me dio we go jest są
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry

oraz Sto wa rzy sze nie Mię dzy na -
ro do wych Ini cja tyw Kul tu ral -
nych.

Pro gram:
• piątek (12.09), godzina 20.00,

„Witkacy – Appendix” Teatr im.
St. I. Witkiewicza, Zakopane,

• sobota (13.09), godzina 19.00,
„Rozkłady jazdy” Teatr
Dramatyczny im. A. Węgierki,
Białystok,

• niedziela (14.09),
godzina 19.00, „Dobry
wieczór Fogg” Teatr
Współczesny, Szczecin.

Miej sce: Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry, ul. Vin cen ta van Go -
gha 1.

Re zer wa cja: tel. 22 614–66–56,
se kre ta riat@bok.waw.pl.

Ce ny: 25 zł/spek takl, ulgo we
(mło dzież, se nio rzy) – 20 zł/spek -
takl, kar net (3 spek ta kle) – 60 zł.

ASP

Festiwal „Zabafka” startuje na Białołęce
� W drugi weekend września odbędzie się pierwsza edycja Białołęckiego Festiwalu
Komediowego „Zabafka”. Warszawiaków czeka teatralne podsumowanie lata oraz
humorystyczne zainaugurowanie nowego sezonu artystycznego.

Co to ta kie go? „3 po ko je
z kuch nią” to miej sce ak tyw no ści
lo kal nej two rzo ne przez Bia ło łęc -
ki Ośro dek Kul tu ry. Pla ców ka po -
wsta je przy ul. Głę boc kiej 84.

– Na szym ce lem jest stwo rze nie
prze strze ni i at mos fe ry uła twia ją cej
miesz kań com tzw. Zie lo nej Bia ło łę -
ki twór cze dzia ła nia. Chce my, aby to
oni by li współ go spo da rza mi, czu li
się jak u sie bie w do mu, bra li czyn ny
udział w two rze niu ofer ty kul tu ral -
nej i ze chcie li być współ od po wie -
dzial ni za to miej sce – mó wi dy rek -
tor BOK Krzysz tof Mi ko ła jew ski.

„3 po ko je z kuch nią” bę dzie
miej scem spo tkań, łą czą cym od -
płat ne za ję cia ofe ro wa ne przez
ośro dek z dzia łal no ścią bez płat -
ną, umo żli wia ją cą udział wszyst -
kim miesz kań com oko li cy.

– Ka żdy sam zde cy du je o for -
mie za an ga żo wa nia. Udo stęp nia -
my prze strzeń i ofe ru je my po moc
or ga ni za cyj ną dla twór czych dzia -
łań o ró żnym cha rak te rze, otwar -
tych na współ pra cę mię dzy ludz ką,
są siedz ką. Ka żdy, kto ma tyl ko
ocho tę, mo że współ two rzyć to
miej sce po przez or ga ni zo wa nie
w nim wy da rzeń lub po pro stu
swo ją obec ność. Wszyst kich są sia -
dów za pra sza my na ka wę i ciast ko
ma jąc na dzie ję, że bę dzie to po -
cząt kiem twór czej współ pra cy
– pod kre śla ar ty sta i ani ma tor
Mi chał Mio du szew ski, za an ga żo -
wa ny w two rze nie te go nie zwy kłe -
go miej sca.

Ofi cjal nie „3 po ko je z kuch nią”
star tu ją 13 wrze śnia pa ra pe tów ką.

ASP

„3 pokoje z kuchnią” od września
� 13 września rusza nowy projekt „3 pokoje z kuchnią”.
Będzie to miejsce spotkań kulturalnych i towarzyskich
dla mieszkańców wschodniej Białołęki.

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208



Od dłu gie go cza su miesz kań cy
Od kry tej pro si li o po pra wę bez -
pie czeń stwa na tej uli cy. Od cza su
otwar cia mo stu Pół noc ne go ruch
w tej oko li cy znacz nie się zwięk -
szył. Nie bra ku je też kie row ców,
któ rzy za nic ma ją ogra ni cze nia
pręd ko ści i pę dzą na wet 100
km/h. A to ozna cza re al ne za gro -
że nie dla wszyst kich: za rów no
pie szych, jak i in nych kie row ców.

– Szcze gól nie istot ny jest od ci -
nek przy pla cu za baw, ale rów nież
oko li ce przed szko la im. War sa
i Sa wy – mó wi rad ny Mar cin Ko -
ro waj.

Wy glą da na to, że już w paź -
dzier ni ku kie row cy bę dą mu sie li
jeź dzić wol niej. Na Od kry tej po -
ja wią się pro gi wy spo we, czy li ta -
kie, któ re nie utrud nia ją jaz dy au -
to bu som. Miesz kań cy nie kry ją
za do wo le nia.

– To co się dzie je na uli cy Od -
kry tej to ist ny hor ror! Nie ko rzy -

sta my z żo ną z chod ni ka przy tej
uli cy, bo to sport eks tre mal ny, kil -
ka dzie siąt cen ty me trów od pie -
szych prze je żdża ją roz pę dzo ne
do za wrot nych pręd ko ści sa mo -
cho dy! Wo li my spa ce ro wać wa -
łem. Wy zna cze nie stre fy ra da ro -
wej by ło do brym po my słem, ale
na wet licz ne kon tro le nie prze -
ma wia ją do pi ra tów dro go wych.
Re gu lar nie do cho dzi tam prze -
cież do wy pad ków. Pro gi wy spo -
we wy mu szą okre ślo ną pręd kość
– mó wi Ta de usz Woj nar, miesz ka -
niec Od kry tej.

Wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń -
ski za po wia da, że na in sta la cję
spo wal nia czy wy go spo da ro wa no
już 50 tys. zł. Do da je, że z ana liz
i ob ser wa cji wy ni ka, że pro gi są
nie zbęd ne na wy so ko ści ul. Łą -
czą cej (przy pla cu za baw)
i w oko li cach Przed szko la nr 76.

– Wspól nie z miesz kań ca mi to -
czy li śmy o to ba ta lię od trzech lat,

ze bra li śmy set ki pod pi sów, zło ży -
łem wie le in ter pe la cji. Pro gi po -
wsta ną do koń ca paź dzier ni ka
i nie spa ra li żu ją w ża den spo sób
ru chu, gdyż są ła god nie wy pro fi -
lo wa ne. Sa mo cho dy oso bo we
prze ja dą przez nie płyn nie, a au -
to bu sy bez żad ne go za trzy my wa -
nia, po nie waż pro gi zmiesz czą się
mię dzy ko ła mi. To no wo cze sne
i spraw dzo ne roz wią za nie – pod -
kre śla Mar cin Ko ro waj.

AS

Będą progi na Odkrytej
� Po trzech latach (!) starań jest mały lokalny sukces: najpóźniej do końca
października na Odkrytej pojawią się progi spowalniające ruch.
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Se ria znisz czeń roz po czę ła się
wkrót ce po otwar ciu prze pra wy
i trwa, i trwa, i trwa… To ma ło
uczęsz cza ne przy stan ki, osło nię te
przez ol brzy mie ekra ny aku stycz -
ne, nie mo ni to ro wa ne i dość sła bo
oświe tlo ne, więc wan da le naj wy -
raź niej czu ją się tam, jak ry by
w wo dzie. Tym ra zem by li wy jąt -
ko wo bez czel ni. Na przy stan ku
tram wa jo wym w stro nę Mło cin

po wy bi ja li szy by i… ukra dli pla -
kat „Nie bądź obo jęt ny, nie to le -
ruj wan da li zmu”.

Nie ste ty, nie uda ło się zdo być
in for ma cji o łącz nych kosz tach,
ja kie po nie śli war szaw scy po dat -
ni cy w wy ni ku ra do snych za baw
in te li gent nych ina czej. Jed no jest
pew no: za na pra wy pła ci my z wła -
snych kie sze ni.

DG

Migawki z okolicy

Radosne zabawy
inteligentnych inaczej
� Przystanki autobusowe i tramwajowe po białołęckiej
stronie mostu Północnego nieustannie padają ofiarą
wandali.



Pa weł od wrze śnia bę dzie
uczniem V kla sy SP nr 344
na Bia ło łę ce. Na ukę pły wa nia za -
czął, gdy miał sześć lat – ma ma
za pi sa ła go na lek cje dla przed -
szko la ków i chło piec za czął swo ją
przy go dę z wo dą. Rok póź niej
roz po czął tre nin gi w kla sie pły -
wac kiej pod okiem tre ne ra Grze -
go rza Kir cu nia, a nie co póź niej
star to wał już na za wo dach pły -
wac kich. W 2012 ro ku zo stał re -
kor dzi stą pły wal ni na XVI Edy cji
Grand Prix Ur sy no wa, rok póź -
niej był już wi ce mi strzem Pol ski,
a w tym ro ku Pa weł re gu lar nie

zaj mu je pierw sze miej sca na za -
wo dach: w szta fe cie i ty tuł naj lep -
sze go za wod ni ka w Dru ży no wym
Wie lo bo ju Pły wac kim Dzie -
ci 10–11-let nich; w War szaw skiej
Olim pia dzie Mło dzie ży w Pły wa -
niu; w Otwar tych Mi strzo stwach
War sza wy oraz w Pu ła wach.

– Pły wa nie jest je go wiel ką pa -
sją, dla te go też spra wia mu
ogrom ną przy jem ność. Po za pły -
wa niem uwiel bia grę w ping -pon -
ga, pił kę no żną, bad min to na, gry
kom pu te ro we. Je go ulu bio ne
przed mio ty w szko le to w -f i ma -
te ma ty ka – opo wia da ma ma Paw -

ła, Pau li na Ury niuk. – Pły wa nie
na uczy ło go do brej or ga ni za cji
cza su, tak ty ki, od po wied nie go
roz ło że nia sił, a wspól ne wy jaz dy
na za wo dy za cie śni ły wię zy z ko le -
ga mi i ko le żan ka mi. Uwiel bia
wszyst kie sty le pły wac kie, sko ki
na głów kę. Naj bar dziej lu bi
współ za wod nic two na za wo dach.
Ma du szę praw dzi we go spor tow -
ca, któ ry ni gdy nie ma ru dzi, nie
na rze ka, na wet z kon tu zją po tra fi
wy grać za wo dy. Ni gdy nie za cho -
wy wał się nie spor to wo. Zaw sze
prze strze ga re guł do bre go współ -
za wod nic twa. Jest am bit nym, wy -

trwa łym, pil nie tre nu ją cym pły wa -
kiem, dba ją cym o swo ją die tę.
Jest ta kże bar dzo do brym
uczniem i bie ga czem.

Pa weł spor to we za cię cie szli fu -
je, bo chciał by pójść w śla dy swo -

jej ciot ki: An ny Ury niuk, wie lo -
krot nej re kor dzist ki Pol ski za rów -
no na ba se nie 25-me tro wym

i 50-me tro wym, olim pij ki z Bar ce -
lo ny, Syd ney i Atlan ty. Naj więk -
sze ma rze nie Paw ła to zdo by cie
zło te go me da lu na olim pia dzie.

Cze go mu go rą co ży czy my!
(wt)

Mistrz pływacki z Białołęki
� Ma 11 lat i na koncie ponad 150 medali. Paweł Uryniuk, zawodnik BUKS Białołęka,
trenuje od siódmego roku życia i ma wszelkie szanse na to, by zajść – czy może
dopłynąć? – naprawdę daleko.

Paweł
sportowe zacięcie szlifuje,
bo chciałby pójść
w ślady swojej ciotki: Anny
Uryniuk, wielokrotnej
rekordzistki Polski zarówno
na basenie 25-metrowym
i 50-metrowym, olimpijki
z Barcelony, Sydney
i Atlanty

„Awan tu ra war szaw ska” jest
mul ti me dial nym spoj rze niem
na po wsta nie war szaw skie i je go
glo bal ny kon tekst. For ma przed -
sta wie nia jest nie zwy kła – ak to rzy
od gry wa ją swo je sce ny na po de -
stach, a wi dzo wie cho dzą od sce -
ny do sce ny, mon tu jąc so bie spek -
takl we dług wła sne go upodo ba -
nia. Rów no cze śnie dwie eki py te -
le wi zyj ne prze no szą ak cję
na ekran ki no wy, na któ rym mo -
żna oglą dać zmon to wa ną wer sję
te go, co się dzie je na ży wo. Rów -
nież mu zy ka w spek ta klu jest gra -
na na ży wo.

– Przy wo łu je my ten spek takl,
ja ko je den z naj bar dziej ory gi nal -
nych, któ ry po wstał w Mu zeum
Po wsta nia War szaw skie go. Jest to
dla nas nie ba ga tel ne wy zwa nie
po łą cze nia ży we go pla nu, mul ti -
me diów oraz trans mi sji do ki na,
któ re stwo rzy my na sce nie – mó -
wi dy rek tor BOK Krzysz tof Mi -
ko ła jew ski.

Sce na riusz przed sta wie nia jest
w stu pro cen tach do ku men tal ny.
„Awan tu ra war szaw ska” po wsta ła
na pod sta wie do ku men tów dy plo -
ma tycz nych wy sy ła nych przez
przy wód ców świa to wych mo carstw

– Win sto na Chur chil la, Jó ze fa Sta -
li na i Fran kli na Ro ose vel ta, pol -
skich po li ty ków – m.in. Ka zi mie -
rza Sosn kow skie go, Sta ni sła wa
Mi ko łaj czy ka i Bo le sła wa Bie ru ta
oraz ko re spon den cji po mię dzy dy -
plo ma ta mi an giel ski mi, ame ry kań -
ski mi, so wiec ki mi i pol ski mi.

21 wrze śnia br., godz. 19.00.
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry, 
ul. Vin cen ta van Go gha 1,
www.bok.waw.pl.

Bi le ty w cenie 40 zł, re zer wa cja:
s e  k r e  t a  r i a t @ b o k . w a w . p l ,
tel. 22 614–66–56.

ASP

„Awantura warszawska” w BOK
� W niedzielę 21 września widzowie będą mieli unikalną okazję obejrzeć jedno
z najbardziej spektakularnych przedstawień Michała Zadary – „Awanturę warszawską
„, zrealizowaną w roku 2011 na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ich wy stę pom za wsze to wa rzy szy
nie po wta rzal na at mos fe ra, peł na
sur re ali stycz ne go hu mo ru, li ry ki
i wspa nia łych pio se nek. W ka ba re -
to wej eks tra kla sie znaj dą się wy stę -
py Ta de usza Kwin ty, Mie czy sła wa
Świę cic kie go, Mi kie go Ob łoń skie -
go, Alo szy Aw die je wa, Cze sła wa
Woj ta ły, Ewy Wnuk -Krzy ża now -
skiej, Cze sła wa Woj ta ły, Oli Mau -
rer, Ta ma ry Ka li now skiej, Lesz ka
Wój to wi cza, Ra fa ła Ję drzej czy ka,
Pio tra „Ku by” Ku bo wi cza, Aga ty
Śla zyk, Be aty Czer nec kiej, Ka mi li
Klim czak i in nych. Go spo da rzem

piw nicz ne go wie czo ru, pod mu -
zycz nym kie row nic twem Mi cha ła
Pół to ra ka, we dług sce na riu sza
i w re ży se rii Bog da na Mic ka, bę -
dzie Le szek Wój to wicz.

„Nie zno śna Lek kość By tu”
– kon cert Piw ni cy pod Ba ra na mi

6 wrze śnia, godz. 19.00
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry
ul. Vin cen ta van Go gha 1
Bi le ty: 40/30 zł
Re zer wa cje: tel. 22 614–66–56,

se kre ta riat@bok.waw.pl.

ASP

Piwnica pod Baranami ponownie!
� Już po raz dziesiąty sezon artystyczny Białołęckiego
Ośrodka Kultury rozpocznie występ tej licznej zgranej
bohemy artystycznej z Krakowa. Już dziś warto zatroszczyć
się o bilety, bo co roku rozchodzą się na pniu!

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-72010
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Je śli spy tać miesz kań ców Tar -
cho mi na, z czym ko ja rzy im się
An cy mon, nie wy mie nią ra czej
żad nej z po traw me nu. Re stau ra -
cja sły nie w oko li cy z wie czo rów
ka ra oke, or ga ni zo wa nych w piąt -
ko we wie czo ry, wtor ko wych spo -
tkań z gra mi plan szo wy mi
i czwart ko wych Po ran ków Mam,
pod czas któ rych mo żna na pić się
ka wy i po roz ma wiać o wy cho wa -
niu dzie ci.

– Na Bia ło łę ce nie ma zbyt wie -
lu miejsc, w któ rych ka żdy znaj -
dzie coś dla sie bie – mó wi wła ści -
ciel ka. – Sta ra my się in te gro wać
na szych go ści i współ pra co wać lo -
kal nie. Chce my, że by miesz kań cy
Tar cho mi na już nie mu sie li jeź -
dzić do cen trum, że by się po ba wić
i do brze zjeść.

A co znaj dzie my w me nu? Głów -
nie kuch nię śród ziem no mor ską,
z na ci skiem na ma ka ro ny. Na zwy

po traw są wy jąt ko wo po my sło we,
na przy kład ma ka ron z czosn kiem
i ostrą pa pry ką to Po grom ca Wam -
pi rów, z cu ki nią i kur cza kiem to
Za ko cha ny Du et („cu ki nia i kur -
czak w jed nym du ecie tań czy li
i obo je się w so sie po mi do ro wo -
-śmie ta no wym za nu rzy li” czy ta my
w me nu), a z kur cza kiem i szpi na -
kiem to Ma ka ron 1001 No cy.

Cho dzi cie?
DG

Ancymon: rodzynek w kulinarnej próżni
� Jedna z niewielu restauracji na Tarchominie kończy właśnie rok. To Ancymom,
znajdujący się przy Porajów 12. W im pre zie mo gą wziąć udział

wszy scy, któ rzy ma ją ukoń czo -
ne 16 lat. Bie ga cze wy star tu ją
z Ksią żko wej na No wo dwo rach
i po ko na ją tra sę, pro wa dzą cą
przez Tar cho min, most Pół noc ny
i Mło ci ny. Pro wa dzi ona w 100%
po as fal cie: na mo ście dro gą ro -
we ro wą, na po zo sta łych uli cach
jezd nia mi. Za pi sy są pro wa dzo ne
na stro nie: www.bieg prze -
zmost.pl. Dla osób, któ re za re je -
stru ją się do końca sierpnia

opłata za udział wyniesie 49 zł.
Na uczest ni ków cze ka ją pa miąt -
ko we me da le.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li
dość za baw ne kla sy fi ka cje: ge ne -
ral ną, po pięć kla sy fi ka cji dla za -
wod ni ków po dzie lo nych we dług
ko biet i mę żczyzn oraz ka te go rię
dla… sa mo rzą dow ców. Cie ka we,
jak nad cho dzą ce wy bo ry wpły ną
na ich kon dy cję?

DG

7 września pobiegną przez most
� Gratka dla coraz liczniejszych na Białołęce
miłośników biegania. 7 września odbędzie się kolejny
„Bieg przez most” na dystansie 10 km.

Tak wyglądają maratony miejskie w Nowym Jorku. Czy na
Białołęce będzie podobna frekwencja?
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Przed szko le In spi ra cja po -
wsta ło z my ślą o ma lu chach cie -
ka wych świa ta oraz ich ro dzi -
cach pra gną cych za pew nić swo -

im po cie chom wszech stron ny
roz wój i bez pie czeń stwo. Na szą
mi sją jest in spi ro wa nie dzie ci
w ka żdej sfe rze ży cia, roz wi ja nie

pa sji i speł nia nie ma rzeń. W ka -
żdym ma łym czło wie ku tkwią ja -
kieś ta len ty, trze ba je tyl ko obu -
dzić. Aby spro stać te mu wy zwa -
niu po sta wi li śmy wy so ką po -
przecz kę ka drze pe da go gicz nej,
któ ra jest nie tyl ko od po wied nio
wy kształ co na i wy kwa li fi ko wa -
na, ale rów nież po sia da wy jąt ko -
we umie jęt no ści i ce chy oso bo -
wo ści. 

Za ję cia
Po przez bo ga ty pro gram warsz -

ta to wy z ta kich dzie dzin jak ję zy ki
ob ce, ta niec, mu zy ka, te atr czy
sztu ki pla stycz ne, pra gnie my
uświa da miać dzie ciom, że ka żde
z nich po sia da je dy ne w swo im
ro dza ju zdol no ści in te lek tu al ne,
emo cjo nal ne, fi zycz ne i du cho we.
Ka żde z nich jest twór cze i po sia -
da nie ogra ni czo ne mo żli wo ści
ucze nia się i kre acji. In spi ru je my
dzie ci za po mo cą za jęć do dat ko -
wych, spo tkań z cie ka wy mi oso ba -
mi ze świa ta kul tu ry, spor tu, na -
uki, wi zyt w cie ka wych miej scach,
or ga ni zo wa nych hap pe nin gów.
W okre sie fe rii i wa ka cji przy go -
to wu je my cie szą ce się po pu lar no -
ścią au tor skie pro jek ty, któ re ma -
ją na ce lu za fa scy no wać dzie ci ró -
żny mi dzie dzi na mi ży cia. W tym
ro ku re ali zo wa li śmy pro jekt

Czte ry ży wio ły”, po świę ca jąc ty -
dzień ka żde mu z ży wio łów.

Pro jekt Most
Pro jekt „MOST” to nasz au tor -

ski pro jekt, ma ją cy na ce lu na -
ucza nie po przez zdo by wa nie do -
świad czeń w ob co wa niu z in ny mi
ludź mi. W ra mach pro jek tu

„Most” or ga ni zu je my za ję cia,
w któ rych udział bio rą za rów no
dzie ci przed szkol ne jak i szkol ne
oraz ich ro dzi ce. Dzie ci czer pią
do świad cze nia z wza jem nych ob -
ser wa cji, dzię ki cze mu nie ma ją
pro ble mu z „przej ściem” do na -
stęp ne go kro ku edu ka cji - szko ły.

Wy ży wie nie
Po sił ki dla na szych dzie ci przy -

go to wu je my sa mo dziel nie, ko rzy -
sta jąc z za ple cza wła snej re stau -
ra cji - „Zło ty Lin”. W dzie cię -
cym me nu przy go to wa nym
przez die te ty ka uwzględ nia my
in dy wi du al ne po trze by ży wie -
nio we dzie ci np. aler gi ków
i nie jad ków. Po sił ki są ka żde go
dnia uroz ma ica ne, za wsze świe że
i es te tycz nie po da ne.

Sport
Wie my jak wa żna ro lę w roz wo -

ju dzie ci peł ni sport i ak tyw ność
fi zycz na, ja ko je dy ne przed szko le
w dziel ni cy Bia ło łę ka po sia da my
pro fe sjo nal ną sa lę gim na stycz ną
oraz bo isko z tra wą na tu ral ną.
Pla ców ka zo sta ła wy koń czo na
w bar dzo wy so kim stan dar dzie,

wy po sa żo na w wy so kiej, ja ko ści,
ate sto wa ne za baw ki i po mo ce dy -
dak tycz ne. Przed szko le po sia da
rów nież plac za baw przy sto so wa -
ny do ma łych dzie ci.

Oko li ca
Na sze przed szko le znaj du je się

prze pięk nej oko li cy bli sko la su, łą ki,
stad ni ny ko ni. Wo kół bu dyn ku
przed szko la pro wa dzi my ogró dek,
gdzie przed szko la ki od naj młod -
szych lat uczą się kon tak tu z na tu rą.

W cza sie ro ku szkol ne go or ga -
ni zu je my dni otwar te, dni ada pta -
cyj ne i ró żne go ty pu warsz ta ty dla
dzie ci. Za pra sza my rów nież na in -
dy wi du al ne za ję cia po ka zo we, by
móc przyj rzeć się z bli ska na szej
pra cy i za po znać dziec ko z in spi -
ra cyj nym świa tem In spi ra cji.

Przedszkole Niepubliczne Inspiracja

Czym tak naprawdę inspiruje „Inspiracja”

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-72012

� Chociaż mam niewiele lat, to już chciałbym zmieniać świat.
By po żadnej buzi dziecka nie płynęła srebrna łezka.
Żeby była mama, tata, żeby siostra miała brata
i cudowny piękny świat, co dzień inny kolor miał. 
Jest taki dom na Białołęce gdzie dzieci mają swoje miejsce. 
Tutaj przedszkole jest i szkoła, tutaj świat „ruszaj”- do nas woła! 
Józef Mehoffer farby nam dał by kolorować świat każdy chciał, 
co dzień prze ma wia do nas ta ra cja, że naj wa żniej sza jest „In spi ra cja”!
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2-POKOJOWE SPRZEDAM
·2-pok. przestronne, nowe mieszkanie
z ogródkiem w cichej okolicy (ul. Pożarowa),
blisko do tramwajów i stacji Warszawa Praga tel.
604-502-224

NAUKA
·ANGIELSKI – korepetycje, przygotowanie
do egzaminów, profesjonalnie
500-214-057
·Angielski: Indywidualne lekcje z dojazdem do
ucznia. Przygotowanie do matury, FCE, egzaminu
gimnazjalnego www.angielskibialoleka.pl
·Angielski: mgr anglistyki UW z doświadczeniem
w nauczaniu oferuje indywidualne lekcje
z dojazdem do Ucznia. Przygotowanie do nowej
matury, FCE, egzaminu gimnazjalnego
i szóstoklasisty, konwersacje. Tel. 666-192-505
·NIEMIECKI – autor książek, egz. maturalny,
język ogólny i zawodowy, autorska metoda,
konwersacje z DVD, skutecznie i atrakcyjnie,
www.naukaniemieckiego.pl, 603-881-419
·Polski, mgr, 519-470-820
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·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

·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

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

Remonty 506-091-379

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

ZDROWIE I URODA
·Chcesz pozbyć się bólu? Wrócić do
pełnej sprawności? Zregenerować swoje
mięśnie? Umów się na wizytę.
Profesjonalne zabiegi i masaże
wykonywane przez mgr fizjoterapii.
Specjalizuję się w rehabilitacji
sportowej, ortopedycznej i bólu pleców.
Już od 70 zł ! Sprawdź na www.proreh.pl
lub zadzwoń 504-498-48

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
·Do salonu na Tarchominie zatrudnię fryzjerów
oraz manikiurzystkę/pedikiurzystkę
z doświadczeniem. CV na: mp_fryzjer@interia.pl
·Firma sprzątająca zatrudni na stałe mężczyznę
do prac porządkowych związanych z utrzymaniem
zieleni i sprzątaniem terenu zewnętrznego na
osiedlu mieszkaniowym znajdującym się
w okolicach Targówka. Praca od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-15.00. Wynagrodzenie
1200,00 zł + premia.Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 8.0--
18.00 tel. 504-187-821
·Nauczyciel do przedszkola na Tarchominie 
602-239-131

·Osobę do sprzątania budynku 602-511-567
·RENCISTĘ LUB EMERYTA NA PARKING,
BIELANY, WYMAGANA NIEKARALNOŚĆ.
602-346-959

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

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

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 Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

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

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 12.09,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 8.09. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

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. Więk sza 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 2015 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.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-72014
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Wszyst ko wska zu je na to, że no -
we bo isko przy Stru my ko wej otrzy -
ma li cen cję Ma zo wiec kie go Związ -
ku Pił ki No żnej. To po zwo li na roz -
gry wa nie me czów pił kar skich dru -
żyn 11-oso bo wych w ra mach roz gry -
wek or ga ni zo wa nych przez MZPN.

Re mont obiek tu na le żą ce go
do BOS roz po czął się w ubie głym
ro ku – za pla no wa no wy mia nę na -
wierzch ni i po więk sze nie ist nie ją -
ce go bo iska do pił ki no żnej. Bo -

isko zo sta ło wy po sa żo ne w sześć
bra mek – je den kom plet dla bo -
iska w peł nym wy mia rze i dwa
do roz gry wek w po przek bo iska.
Po wsta ły też dwie wia ty sta dio no -
we – dla go spo da rzy i go ści.

– Uda ło się zre ali zo wać su ge stie
miesz kań ców, po re mon cie bo isk
lep sze wa run ki bę dą też mie li lek ko -
atle ci, na trzech to rach ist nie ją cej
bie żni pro stej do bie gów na 60 i 100
me trów po ło żo na zo sta ła na wierzch -

nia po li ure ta no wa w ce gla stym ko lo -
rze, jak rów nież pro fe sjo nal ny ze -
skok do sko ku w dal – wy mie nia rad -
ny Mar cin Ko ro waj. Obiekt zo stał
rów nież do sto so wa ny do po trzeb
osób nie peł no spraw nych – na try bu -
nach wy dzie lo no spe cjal ne miej sca
dla wóz ków in wa lidz kich.

– Ko mi sja li cen cyj na Ma zo -
wiec kie go Związ ku Pił ki No żnej 4
sierp nia do ko na ła we ry fi ka cji
obiek tu na po trze by or ga ni zo wa -

nia me czów dru żyn 11-oso bo -
wych. Po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ła
wy mia ry po la gry oraz to wa rzy -
szą cą in fra struk tu rę tj. m.in. pił -
ko chwy ty, try bu ny, ław ki dla za -
wod ni ków re zer wo wych – mó wi
dy rek tor BOS Adam Bo niec ki

i do da je, że 26 sierp nia pla no wa -
ne jest po sie dze nie pre zy dium
MZPN, któ re po dej mie de cy zję
o wy da niu li cen cji.

6 wrze śnia no we bo isko bę dą
mo gli prze te sto wać już wszy scy.

AS

Boisko przy Strumykowej – przetestuj we wrześniu
� 6 września fani piłki nożnej będą mogli przetestować nową nawierzchnię
na boisku Białołęckiego Ośrodka Sportu. To właśnie wtedy rozegrany zostanie
pierwszy turniej piłkarski dla mieszkańców.

Nie znaj dzie my jesz cze zna ku
i ta blicz ki z na zwą przy stan ku.
O tym, że po wsta nie, świad czy
pięk ny, sze ro ki pe ron au to bu so -
wy. Aby po wstał, miesz kań cy po -
bli skie go osie dla, przy mo im
współ udzia le, uży czy li wła sną
dział kę.

Pierw szy raz o po trze bie przy -
stan ku do wie dzia łam się kil ka lat
te mu, kie dy jesz cze nie by łam
rad ną. Proś ba o wspar cie tra fi ła
do Sto wa rzy sze nia Mo ja Bia ło łę -
ka, a zgło si li ją ro dzi ce dzie ci
z przed szko la Nie za po mi naj ka.
To, co by ło trud no mi zre ali zo wać
ja ko spo łecz nicz ce, sta ło się mo -
żli we przy wy ko rzy sta niu na rzę dzi
rad nej i współ pra cy z miesz kań ca -
mi, gdyż po pra wę bez pie czeń stwa
na ul. Ką ty Gro dzi skie uczy ni łam
jed nym ze swo ich prio ry te tów.

Uli ca ta w 2008 ro ku by ła wy -
jąt ko wo za nie dba na, na zy wa -
na przez sa mych miesz kań ców
„Kosz ma rem Gro dzi skim”. Po -
dob nie jak Głę boc ka, Bia ło łęc ka
i Le wan dów nie jest to dro ga za -
rzą dza na przez Bia ło łę kę, lecz
pie czę nad nią spra wu je Za rząd
Dróg Miej skich. Uwa żni czy tel ni -
cy być mo że pa mię ta ją ar ty ku ły
na jej te mat, w któ rych miesz kań -
cy ska rży li się na zły stan dro gi,
brak po bo cza, oświe tle nia do kil -
ku osie dli, i bar dzo trud ne doj ście
do przy stan ku au to bu so we go
z prze szko dą – słu pem w skraj ni
dro gi. Licz bę je żdżą cych sa mo -
cho dów – jesz cze przed za sie dle -
niem osie dla Zie lo na Do li -
na – jed na z miesz ka nek osza co -
wa ła na oko ło sto na dzie sięć mi -
nut. Dla miesz kań ców kil ku po ło -

żo nych bli sko sie bie osie dli przy -
sta nek po ło żo ny w bez po śred nim
są siedz twie stał się nie zbęd ny.

By ło na wet wzru sze nie
Pierw szą ba rie rą w bu do wie

przy stan ku był brak po ro zu mie -
nia, na mo cy któ re go Za rząd
Trans por tu Miej skie go mógł by
bu do wać przy stan ki na dro gach
ZDM. Wie lo krot nie w cią gu kil ku
mie się cy roz ma wia jąc z przed sta -
wi cie la mi za rów no jed nej, jak
i dru giej in sty tu cji po ka zy wa łam,
jak wa żne jest pod pi sa nie po mię -
dzy ni mi po ro zu mie nia. Kie dy to
się wresz cie uda ło, zie lo ne świa -
teł ko do bu do wa nia przez ZTM
przy stan ków umo żli wi ło po wsta -
nie wie lu in we sty cji, ta kże po -
za Bia ło łę ką.

Rów no le gle po za przy stan kiem
za bie ga łam z miesz kań ca mi o do -
dat ko we oświe tle nie, aby po pra -
wić bez pie czeń stwo pie szych.

Po licz nych pre zen ta cjach
w Za rzą dzie Dróg Miej skich,
po spo tka niu z wi ce pre zy den tem,
pu bli ka cjach w me diach, wspól -
nych ini cja ty wach z miesz kań ca -
mi, ZDM za mon to wał do dat ko we
oświe tle nie na uli cy, w czę ści
gdzie by ły już za mon to wa ne słu py
– w po bli żu ist nie ją cej za bu do wy.
Do dziś pa mię tam, jak zo ba czy -

łam sa mo chód z pod no śni kiem,
a w nim lu dzi mon tu ją cych opra -
wy oświe tle nio we. Po zmierz chu
po je cha łam wszyst ko obej rzeć.
Tam gdzie wcze śniej by ła ciem -
ność, z da le ka świe ci ło się ja sne
świa tło. Wzru sze nie przy tym suk -
ce sie jest być mo że nie ty po we.
Być mo że świa tło po win no się
tam po ja wić przy bu do wie osie dli.
Jed nak nie by ło go wcze śniej, po -
mo głam lu dziom i cie szy ło mnie
to, że mia łam na to wpływ.

Po za oświe tle niem, ZDM po -
pra wił ta kże po bo cze, któ re zo -
sta ło w czę ści wzmoc nio ne żwi -
rem. Wy ko na no ta kże mo der ni za -
cję frag men tów chod ni ka. Przy ję -
łam to ja ko pierw szy etap po pra -
wia ją cy bez pie czeń stwo na chwi lę
obec ną, ale bę dą cy ta kże punk -
tem wyj ścia do dal szych sta rań
o kom plek so wą bu do wę tej uli cy.

Miesz kań cy uży cza ją swo ją
dział kę

Po wo łu jąc się na do brą prak ty -
kę na Ru sko wym Bro dzie, gdzie
są sie dzi przy współ udzia le Sto wa -
rzy sze nia Mo ja Bia ło łę ka po ro zu -
mie li się i nie od płat nie uży czy li
po ma łym ka wał ku dział ki, tak
aby mo żna by ło wy bu do wać chod -
nik, za pro po no wa łam wspól no cie
osie dla, aby zro bi li po dob nie.
Wią za ło się to dla nich z do dat ko -

wy mi dzia ła nia mi, ale sko rzy sta li
z ra dy i prze ka za li ZTM nie od -
płat ne pra wo użyt ko wa nia w czę -
ści nie ru cho mo ści po twier dzo ne
no ta rial ne. Jest to 60 me trów po -
wierzch ni pe ro nu au to bu so we go
o wy mia rach ok. 20 x 3 m. Au to -
bus ja dą cy w kie run ku ul. Be ren -
so na bę dzie mógł się tam za trzy -
mać. Gra tu lu ję im sku tecz no ści
i de ter mi na cji.

Przy sta nek z dru giej stro ny
w kie run ku ul. Zdziar skiej

ZTM wy ra ził go to wość wy bu -
do wa nia przy stan ku z dru giej
stro ny ul. Ką ty Gro dzi skie. Jed -
nak je go pró by do tar cia do są sia -
dów spo tka ły się z bra kiem od po -
wie dzi. Za pra szam miesz kań ców
ul. Ką ty Gro dzi skie do po szu ka -
nia lo ka li za cji na dru gi przy sta -
nek. Mo że ktoś z Pań stwa, wzo -
rem są sia dów, chciał by na wią zać
współ pra cę z ZTM? Zwięk szy to
nie tyl ko kom fort miej sca za -
miesz ka nia. War to pa mię tać, że
ta kie in we sty cje spra wia ją, że
dział ki zy sku ją na atrak cyj no ści.
O tym, że war to, prze ko na li się
już miesz kań cy kil ku ulic. Za pra -
szam do kon tak tu oso by chęt ne:
tel. 889–366–587, e -ma il: kon -
takt@agniesz ka bo row ska.pl.

Agniesz ka Bo row ska

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska

Mały sukces na Kątach
� A jednak można! Od 1 września autobusy kursujące ul. Kąty Grodziskie zatrzymają
się na nowym przystanku „Spichrzowa”, tuż obok przedszkola Niezapominajka.




