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Spraw dzi ły się na sze nie ofi cjal -
ne in for ma cje, któ re po da wa li śmy
w sierp niu: 527 po je dzie tra są Os.
Der by – Espe ran to. Jest to nie -
wąt pli wy suk ces miesz kań ców tzw.
Zie lo nej Bia ło łę ki, któ rzy pro te -
sto wa li prze ciw ko skró ce niu li nii
do Dwor ca Wi leń skie go a na wet
chcie li jej wy dłu że nia (pę tla na pl.
Ban ko wym ma być zli kwi do wa -
na), ale… bę dzie ona kur so wać
dwu krot nie rza dziej, co 7,5–10 mi -
nut w go dzi nach szczy tu. Wszyst -
ko po to, by od zy skać wol ne au to -
bu sy na li nię eks pre so wą.

Wzo rem kur su ją cych po Tar -
cho mi nie i No wo dwo rach jed no -
kie run ko wych li nii eks pre so wych
Za rząd Trans por tu Miej skie go
uru cha mia na wschod niej Bia ło łę -
ce E -7. Li nia bę dzie pod je żdżać
na przy stan ki tyl ko ra no (w stro -
nę Pra gi) i po po łu dniu (na Der -
by). Czę sto tli wość bę dzie ta ka sa -
ma jak 527, a li sta przy stan ków

wy glą da bar dzo za chę ca ją co: Os.
Der by, Os. Der by III, Os. Der -
by VI, Skarb ka z Gór, Ką ty Gro -
dzi skie, Gro dzisk, Okrą gła, Os.
Le wan dów I, Je sien nych Li ści i…
Me tro Dwo rzec Wi leń ski. Ozna -
cza to, że no wy bia ło łęc ki eks pres

cał ko wi cie omi nie Tar gó wek. Bę -
dzie dzię ki te mu nie tyl ko znacz -
nie mniej za tło czo ny, ale ta kże
mniej za le żny od kor ków. Mię dzy

Głę boc ką a Tar go wą kie row cy bę -
dą mo gli wy bie rać dro gę, na któ -
rej ak tu al nie bę dzie naj mniej szy
ruch: Ra dzy miń ską, Win cen te go
al bo Tra sę To ruń ską.

Na wschod niej Bia ło łę ce za po -
wia da się wal ka o ser ca pa sa że rów
mię dzy E -7 a 527. Pio ru nem
do me tra na pl. Wi leń skim, czy
wol niej i w bar dzo bli skim to wa rzy -
stwie miesz kań ców Tar gów ka do pl.
Ban ko we go? Oto jest py ta nie.

DG

Na Zielonej
Białołęce zapowiada się
walka o serca pasażerów
między E-7 a 527.
Piorunem do pl.
Wileńskiego, czy wolniej
i w bardzo bliskim
towarzystwie
mieszkańców Targówka
do pl. Bankowego?

Nowy
białołęcki
ekspres
całkowicie
ominie
Targówek.
Będzie nie
tylko mniej
zatłoczony,
ale także
mniej
zależny
od korków.
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E-7 czy 527?
� ZTM ogłasza rewolucyjne zmiany w komunikacji miejskiej na wschodniej Białołęce.



Sło wa te nie tyl ko po ka zu ją, jak
wa żne w na szym ży ciu są dzie ci,
ale też świet nie pa su ją do sy tu -
acji, w ja kiej zna la zły się in we sty -
cyj ne oświa to we na Bia ło łę ce.

Po wo dów do ra do ści ma my co
naj mniej kil ka. 1 wrze śnia br. na Bia -
ło łę ce pierw szy dzwo nek za brzmiał
w trzech no wo wy bu do wa nych szko -
łach pod sta wo wych przy uli cach
Głę boc kiej, Ce ra micz nej i To po lo -
wej. Cie szę się z te go, że po wsta ły
one tu – w jed nej z naj szyb ciej roz wi -
ja ją cych się dziel nic War sza wy. To
wła śnie na Bia ło łę ce osie dla się co -
raz wię cej miesz kań ców, a wśród
nich wie le mło dych ro dzin. 1 wrze -
śnia od da li śmy ta kże do użyt ku no -
wą cześć gim na zjum przy ul. Przy tul -
nej, a do koń ca ro ku po wsta nie żło -
bek przy pla cu Świa to wi da.

Tro ska o roz wój dzie ci to dla
mnie i władz dziel ni cy ogrom ny
za szczyt, ale też wiel ka od po wie -
dzial ność. Kształ to wa nie mło de go
czło wie ka to wa żne za da nie. Gdy
nie wie le po nad ro ku te mu, w lip -
cu 2013 r., zo sta łem bur mi strzem
Bia ło łę ki za jed no z naj wa żniej -
szych za dań po sta wi łem so bie
roz bu do wę in fra struk tu ry oświa -
to wej. Zna jąc Bia ło łę kę i pro ble -
my mło dych ro dzin pra gnę, by
bia ło łęc kie dzie ci mo gły uczyć się
w jak naj lep szych wa run kach.
Wie rzę, że war to po ko nać na wet
naj więk sze prze szko dy i – po dą -
ża jąc za sło wa mi pi sa rza – „do -

ma gać się – ze wszyst kich sił – te -
go, cze go pra gnie.”

Mo je dzia ła nia przy nio sły już
w 2014 r. wy mier ne efek ty. W mar -
cu 2014 r. w bu dże cie Bia ło łę ki zna -
la zła się bu do wa trzech du żych i no -
wych przed szko li przy uli cach Ce ra -
micz nej, Głę boc kiej, Je sien nych Li -
ści (z od dzia ła mi żłob ka) oraz roz bu -
do wa przed szko la przy uli cy He ma -

ra. In we sty cje te po win ny zo stać zre -
ali zo wa ne nie póź niej niż do 2017 r.,
a prze tar gi na ich re ali za cję zo sta ną
ogło szo ne jesz cze w paź dzier ni ku br.

Czer wiec 2014 r. oka zał się
w tym wzglę dzie rów nie istot ny jak
ma rzec. Ra da War sza wy przy zna ła
Bia ło łę ce zna czą ce środ ki na bu -
do wę ze spo łu szkół przy uli cy Wa -
rzel ni czej (gim na zjum i szko ła
pod sta wo wa – do 2017 r.) oraz ze -

spo łu szkol no -przed szkol ne go
przy ul. My śli bor skiej (szko ła pod -
sta wo wa do 2017 r., przed szko le
do 2018 r.). Wie le osób mo gło by
po wie dzieć, że to du żo – naj wię cej
w jed nym ro ku w hi sto rii Bia ło łę ki.
Ja wiem jed nak, że to zde cy do wa -
nie za ma ło w tak roz wi ja ją cej się
dziel ni cy. Je stem pew ny, że prze -
łom wrze śnia i paź dzier ni ka br.
przy nie sie nam wia do mość o za -
gwa ran to wa niu fun du szy na bu do -
wę du że go gim na zjum zlo ka li zo -
wa ne go na Kę pie Tar cho miń skiej.

Nie po zwo li łem ta kże za po -
mnieć o żłob kach, któ rych ma my
zde cy do wa nie za ma ło na Bia ło łę -
ce. Zmie ni się to już w 2017 r.
Z pie nię dzy, któ re już znaj du ją się
na ten cel w bu dże cie War sza wy,
a pod ko niec wrze śnia znaj dą się
ta kże w bu dże cie Bia ło łę ki, po -
wsta ną trzy no we, szcze ścio odzia -
ło we żłob ki przy uli cach Od kry tej,
Krzy żów ki i Zbysz ka z Bog dań ca.

Jak ła two po li czyć, w przy szłej
ka den cji na za rzą dzie dziel ni cy spo -
cznie od po wie dzial ność za sku tecz -
ne wy bu do wa nie 11 no wych pla có -
wek oświa to wych (trzy żłob ki, czte -
ry przed szko la, dwie szko ły pod sta -
wo we, dwa gim na zja) oraz roz bu -
do wę jed ne go przed szko la (!). Nie
bę dę w tym miej scu skrom ny i na pi -
szę, że to wy nik mo ich oso bi stych
sta rań w cią gu ostat nie go ro ku, jak
i ca łe go za rzą du dziel ni cy. Po wtó rzę
jesz cze raz war to „do ma gać się – ze
wszyst kich sił – te go, cze go pra gnie”
i być sku tecz nym.

Mam jed nak po wa żne oba wy
w za kre sie sku tecz no ści. Re ali za -
cja w przy szłej ka den cji tak zna -
czą cej licz by in we sty cji, w tak krót -
kim cza sie, to za da nie dla osób,
któ re bę dą umia ły za jąć się cię żką
pra cą na rzecz spo łecz no ści lo kal -
nej, a nie ba wie niem się w po li ty kę
kosz tem do bra miesz kań ców. Jak

ina czej mo żna okre ślić za cho wa -
nie rad ne go Woj cie cha Tu ma sza
ze Wspól no ty Sa mo rzą do wej „Go -
spo dar ność”, któ ry 27 sierp nia br.
ja ko je dy ny rad ny gło śno pro te sto -
wał prze ciw ko bu do wie no wych
żłob ków na Bia ło łę ce, a na stęp nie
za gło so wał prze ciw tym istot nym
in we sty cjom. Od by ło się to w sy tu -
acji za że no wa nia i gło sów sprze ci -
wu w sto sun ku do je go ku rio zal ne -
go za cho wa nia ze stro ny m.in.
obec nych na se sji rad nych „Go -
spo dar no ści” (!). Na szczę ście po -
zo sta li rad ni, nie za le żnie od opcji,
wy ka za li zdro wy roz są dek, ro zu -
mie jąc, że w sa mo rzą dzie po win no
być jak naj mniej po li ty ki. Po tej se -
sji przy po mi na ły mi się sło wa pio -
sen ki Woj cie cha Mły nar skie go,
któ rych z uwa gi na ich do sad ność
nie wy pa da cy to wać w ca ło ści
– „co by tu jesz cze…”.

Zda ję so bie spra wę, że na wet
te 12 in we sty cji oświa to wych to
i tak za ma ło dla roz wi ja ją cej się
Bia ło łę ki. To jed nak naj więk szy
za kres prac w hi sto rii – uwzględ -
nia jąc wszyst kie dziel ni ce war -
szaw skie. Wa żne jest jed nak jed -
no. Bia ło łę ka ma już na ten cel
za gwa ran to wa ne pie nią dze, a ja
mam na dzie ję, że nie jest to mo je
ostat nie sło wo w tej kwe stii.

Piotr Ja wor ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Jak łatwo
policzyć, w przyszłej
kadencji na zarządzie
dzielnicy spocznie
odpowiedzialność
za skuteczne
wybudowanie 11 nowych
placówek oświatowych
(trzy żłobki, cztery
przedszkola, dwie szkoły
podstawowe, dwa
gimnazja) oraz
rozbudowę jednego
przedszkola (!) Autor jest bur mistrzem dziel ni cy Bia ło łę ka

1 września z pompą otwarto trzy nowe szkoły w dzielnicy
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Będą nowe szkoły, przedszkola i żłobki
� Niedawno zastanawiałem się nad słowami, które napisał jeden ze współczesnych pisarzy: „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”
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2 wrze śnia przed Ga le rią
pod Dę ba mi do szło do groź ne go
wy pad ku, gdy sa mo chód do staw -
czy wje chał na chod nik i po trą cił
ko bie tę, wra ca ją cą po od pro wa -
dze niu dziec ka do otwar tej dzień
wcze śniej fi lii Szko ły Pod sta wo wej
nr 342 przy To po lo wej. Po trą co -
na tra fi ła do szpi ta la. To tyl ko jed -
na z nie bez piecz nych sy tu acji,
do ja kich re gu lar nie do cho dzi
na Or do nów ny. Wła śnie trwa
zbiór ka pod pi sów pod pe ty cją
do bur mi strza o prze bu do wę uli cy.

– W tym mo men cie ma my
ok. 600 pod pi sów – mó wi Mar cin
Wój cik, or ga ni za tor ak cji. – Kil ka
osób, któ re po par ły pe ty cję, sa me
są ofia ra mi po trą ceń na tej uli cy.
Bar dzo chęt nie pod pi sy wa li się
ro dzi ce dzie ci, od pro wa dza ją cy je
do no wej szko ły.

O co do kład nie cho dzi? W tre ści
pe ty cji wy mie nio ne są ko lej ne pro -
ble my: brak chod ni ka po pół noc nej
stro nie uli cy, brak uspo ko je nia ru -
chu przy Szko le Pod sta wo wej
nr 342, brak ba rie rek unie mo żli -
wia ją cych dzie ciom prze bie ga nie
przez jezd nię… Kon tro wer sje
wzbu dza też to, że po stro nie po łu -
dnio wej chod nik jest da lej od jezd -
ni niż dro ga ro we ro wa, i pie si są sia -
du ją bez po śred nio z sa mo cho da mi.

– Pro po zy cja po le ga ją ca na zmia -
nie cha rak te ru ście żki ro we ro wej
i chod ni ka by ła by nie zwy kle kosz -
tow na – pi sał już w kwiet niu bur -
mistrz Bia ło łę ki Piotr Ja wor ski

w od po wie dzi na in ter pe la cję rad -
ne go Woj cie cha Tu ma sza. – Nie ma
po trze by wy gro dzeń wzdłuż chod -
ni ka z uwa gi na je go sze ro kość (2,5
m). Po nad to przej ście dla pie szych
nie jest zlo ka li zo wa ne w bez po -
śred nim są siedz twie (wyj ściu ze)
szko ły i jest ob słu gi wa ne przez oso -
bę ze zna kiem STOP.

– Czy po trzeb ny jest dra mat ro -
dzi ców, ta ki jak w al. KEN na Ur -
sy no wie, gdzie sa mo chód roz je chał
na pa sach dziec ko, aby wła dze
dziel ni cy po chy li ły się nad na szym
bez pie czeń stwem? – py ta Wój cik.

– Nie lek ce wa ży my po trzeb
miesz kań ców, po stu la ty są słusz ne

– przy zna je wi ce bur mistrz Piotr
Smo czyń ski. – Jed nak ze wzglę du
na ogra ni czo ne fun du sze mu sie li -
śmy wy brać prio ry te ty. Wła śnie
od da li śmy do użyt ku wię cej no -
wych szkół, niż ca ła resz ta War -
sza wy ra zem wzię ta. Bu du je my
wię cej no wych ulic, niż ja ka kol -
wiek in na dziel ni ca. Na Or do nów -
ny jest je den chod nik, a na przy -
kład na ru chli wej Ostródz kiej nie
ma go wca le. Przed wej ściem
do fi lii Szko ły Pod sta wo wej nr 342
przy To po lo wej za sto su je my uspo -
ko je nie ru chu, gdy uli ca prze sta -
nie być śle pa.

Czy prze bu do wa Or do nów ny jest
ko niecz na? Cze ka my na opi nie.

DG

Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE 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 po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we 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), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś 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, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja
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Wypadek na Ordonówny

Mieszkańcy zbierają podpisy
� Ulica Ordonówny na Nowodworach powstawała etapami w latach 2001–2003.
Zdaniem wielu mieszkańców została zbudowana źle i konieczna jest jej przebudowa.

Ot, przy kład po de sła ny nam
przez czy tel ni ka. Po szedł na spa cer
w oko li ce no wej szko ły na Ce ra -
micz nej. Fakt, gmach bi je
po oczach czy sto ścią ścian i ogól -
nie poj mo wa ną no wo ścią, ty le że
oko li ca, jak po wie dzia no by jesz cze
kil ka na ście lat te mu, stoi w kontrze
do es te ty ki. – Od te go, co dzi siaj
zo ba czy li śmy ro bi się nie do brze.

Wzdłuż ogro dze nia śmie ci i nie czy -
sto ści, po dru giej stro nie ogro dze -
nia no wa szko ła, a tu ta kie wi do -
ki… – pi sze pan Ma ciej i przy sy ła
zdję cia z Ce ra micz nej.

Fakt: są na wy ki, któ rych się
jesz cze dłu go nie wy ple ni. A ze
śmie ce nia, gdzie po pad nie, je ste -
śmy zna ni na świe cie. Nie ste ty…

(red)

Migawki z okolicy
Przyszło nowe. Ale czy na pewno?
� Białołęka chwali się nowymi szkołami. Co z tego,
skoro nawyki pozostają stare?

W tym momencie
mamy ok. 600 podpisów
– mówi Marcin Wójcik,
organizator akcji. 



Do nie daw na pę tla by ła kon se -
kwent nie na zy wa na „No we Świ -
dry”, ale Ze spół Na zew nic twa
Miej skie go za pro po no wał na zwę
„Tar cho min Ko ściel ny”, któ ra
do lat 90-tych by ła po wszech nie
uży wa na na okre śle nie czę ści osie -
dla, znaj du ją cej się na za chód
od ul. Świa to wi da, w na wią za niu
do sto ją ce go tam od śre dnio wie -
cza ko ścio ła św. Ja ku ba i (już
współ cze sne go) wy ższe go se mi na -
rium du chow ne go, na te re nie któ -
re go miesz kał przez pe wien czas
pry mas Ste fan Wy szyń ski. Po dy -
na micz nej roz bu do wie No wo dwo -
rów i wpro wa dze niu Miej skie go
Sys te mu In for ma cji, któ ry przy po -
rząd ko wał wszyst ko na pół noc
od ul. Me hof fe ra wła śnie te mu
osie dlu, na zwa po szła w za po -
mnie nie. Aż do te raz.

Dla cze go zre zy gno wa no z „No -
wych Świ drów”? Na Tar cho mi nie
są już przy stan ki „Sta re Świ dry”
oraz „Świ der ska”, a to mo gło by
my lić pa sa że rów spo za Bia ło łę ki.
Pro po zy cje „Tar cho min Pół noc -
ny” oraz „No wo dwo ry Po łu dnio -
we” od rzu co no. I na tym spra wa
by się za koń czy ła, gdy by nie war -
szaw scy rad ni le wi cy.

Przy miot nik „Ko ściel ny” w na -
zwie no we go przy stan ku nie
spodo bał się rad nym z SLD, któ rzy
stwier dzi li, że je dy ne, z cze go „ko -
ściel ny Tar cho min” jest zna ny, to
pro boszcz -pe do fil z pa ra fii NMP
Mat ki Pięk nej Mi ło ści. Zło ży li
więc wnio sek o po now ną ana li zę
pro po zy cji na zew ni czych, do łą cza -
jąc ko lej ną: „Me hof fe ra” (tak na -
zy wa się po ło żo ny bli sko bu do wa -
nej pę tli przy sta nek au to bu so wy).

Przy po mnij my, że miesz kań cy
chcie li w in nym miej scu dziel ni cy
nadać uli cy na zwę „Bez rad no ści
Miesz kań ców Bia ło łę ki”. Też się
nie przy ję ła.

Ja ka na zwa by ła by naj bar dziej
od po wied nia? Cze ka my na opi -
nie: re dak cja@ga ze ta echo.pl.

red, DG
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Tarchomin Kościelny
Czy tak będzie się nazywać pętla tramwajowa?
� Jak będzie się nazywała pętla tramwajowa na Tarchominie? Okazuje się, że „Nowe
Świdry”, pod którą występowała do tej pory, to tylko nazwa robocza.

Metro zmieni trasę 518
�Po ponownym otwarciu Świętokrzyskiej i oddaniu do
użytku II linii metra Nowodwory i Tarchomin stracą
połączenie autobusowe z Nowym Światem.

Za rząd Trans por tu Miej skie go
uznał, że nie ma sen su utrzy my -
wa nie li nii na cią gle za kor ko wa -
nym od cin ku Alei Je ro zo lim skich
i du blo wa nia li nii 128 i 175.

Po otwar ciu Świę to krzy skiej 518
po je dzie wła śnie tam tę dy, co
ozna cza li kwi da cję przy stan ku
przy ul.Fok sal.

DG

źródło: w
arszaw

a.w
ikia.com



W cen trum Tar cho mi na, po -
mię dzy uli ca mi Ma cie jew skie go,
Świ der ską, Van Go gha i wa łem,
znaj du je się ogrom ny nie za go spo -
da ro wa ny te ren zie lo ny, któ ry
zgod nie z pla nem miej sco wym
mo że być prze zna czo ny na zie leń
par ko wą i speł niać funk cje re kre -
acyj ne. Ko lej nym te re nem, któ ry
do ma ga się za go spo da ro wa nia,
jest ob szar po mię dzy uli ca mi
Ćmie low ską, Bo te wa, My śli bor -
ską i Świa to wi da.

Bu do wa li nii tram wa jo wej oraz
prze bu do wa uli cy Świa to wi da po -
rząd ku je nam wol ne prze strze nie,
któ re od lat cze ka ły na za go spo da -
ro wa nie. Znik ną pu ste cią gi
wzdłuż uli cy Świa to wi da i po wsta -
nie nor mal na, cy wi li zo wa na prze -
strzeń miej ska. Tym go rzej w tym
kon tek ście wy glą da ją nie za go spo -
da ro wa ne te re ny zie lo ne w sa mym
cen trum Tar cho mi na – na ob sza -
rze, któ ry jest lo kal nym cen trum
usłu go wym tej czę ści dziel ni cy.

Tar cho min to nie Man hat tan,
ale mo że my na tym te re nie zbu -

do wać Tar cho miń ski Cen tral Park
wzo rem par ku Bród now skie go.
Nie za go spo da ro wa ny te ren
przy ul. Świ der skiej na le ży po łą -
czyć w je den kom pleks re kre acyj -
ny z par kiem Pi cas sa, bo iska mi
BOS, pla żą oraz te re na mi zie lo -
ny mi przy mo ście. Po łą cze nie go
z Wi słą i dep ta kiem na wa le stwo -
rzy uni kal ny ob szar o bar dzo du -
żych mo żli wo ściach roz wo ju. Do -
dat ko wo dzia łal ność Bia ło łęc kie -
go Ośrod ka Kul tu ry oraz bli skość
uni kal nych za byt ków (ko ściół św.

Ja ku ba Apo sto ła wraz z pa ła cem
i dwor kiem) do da je te mu ob sza -
ro wi do dat ko we atu ty.

Z ob sza rem po mię dzy uli ca mi
Ćmie low ską, Bo te wa, My śli bor ską
i Świa to wi da Tar cho miń ski Cen -
tral Park po win no się po łą czyć
zie lo ną ale ją wzdłuż ul. Ćmie low -
skiej, któ ra po sia da sze ro ki nie za -
drze wio ny traw nik na ca łej swo jej
dłu go ści. Wzbo ga ce nie tej uli cy
o drze wa i cie ka wą ara nża cję zie -
le ni stwo rzy zie lo ną oś łą czą cą
oba te re ny re kre acyj ne.

Mo rze mo żli wo ści
W Tar cho miń skim Cen tral Par -

ku mo żna utwo rzyć: ście żkę zdro -
wia, ska te park al bo ska te pla żę
(miej sce wy ko rzy stu ją ce ja ko
prze szko dy, na tu ral ne ele men ty
spo ty ka ne na uli cach: mur ki,
scho dy, pod jaz dy itd.), prze strzeń
dla sztu ki – gdzie mo żna ro bić
ple ne ro we wy sta wy, hap pe nin gi,
kon cer ty na mo bil nej sce -

nie. I jesz cze: za da szo ne wia ty
do pro wa dze nia ple ne ro wych za -
jęć dla dzie ci oraz do ro słych,
prze strzeń dla psów, ście żki eko -
lo gicz ne, hi sto rycz ne czy te ma -
tycz ne po świę co ne Bia ło łę ce.
W par ku po mię dzy uli ca mi Ćmie -
low ską, Bo te wa, My śli bor ską
i Świa to wi da mo żna stwo rzyć
prze strzeń dla se nio rów, a bez po -
śred ni do stęp do Wi sły wy ko rzy -
stać bu du jąc pły wa ją ce po mo sty
dla ka ja ka rzy, o któ re od lat upo -
mi na się naj bar dziej ka ja ko wa or -
ga ni za cja spo łecz na – Fun da cja
Ave. Te i wie le in nych funk cji mo -
żna zmie ścić na wska za nym prze -
ze mnie ob sza rze. Przy pro jek to -
wa niu ta kiej in we sty cji to głos
miesz kań ców po wi nien być de cy -
du ją cy.

Za go spo da ro wa nie ta kie go te -
re nu wy ma ga du żych na kła dów fi -
nan so wych. Dla te go ta kie in we -
sty cje na le ży re ali zo wać eta po wo,
ma jąc przed ocza mi do ce lo wą wi -
zję, do któ rej chce my dą żyć.

Piotr Oracz

Tarchomiński Central Park?
� Przy ul. Magicznej na tzw. Zielonej Białołęce będzie otwarta nowa przestrzeń parkowo-rekreacyjna, w której
każdy znajdzie coś dla siebie. Najwyższy czas, aby zająć się terenami zielonymi w samym środku Tarchomina.
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Autor jest radnym dzielnicy Białołęka,
prze wod ni czą cym klu bu rad nych PiS

Zapraszamy w dniach  20 i 21 września 2014r.
na XVIII Fe sti wal Na uki w Do mu Kon fe ren cji i Zjaz dów

PAN w Ja błon nie ul. Mo dliń ska 105

Patronat: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Starosta Powiatu Legionowskiego, 
Wójt Gminy Jabłonna, 

Patronat honorowy: Marszałek województwa mazowieckiego
Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio dla Ciebie, LTV

so bo ta 20.09, godz. 10-16

–War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
– In sty tut Agro fi zy ki PAN z Lu bli na
– Ko ło Na uko we Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych PW, KN ONYKS
– In sty tut Ar che olo gii i Et no lo gii PAN 
– Cen trum Ba dań Ko smicz nych PAN
– In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
– Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no wie 
– Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych im. Je -
rze go Si wiń skie go
– Wy daw nic two AJAKS 
– In sty tut Fi zjo lo gii i Ży wie nia Zwie rząt PAN
im. Ja na Kie la now skie go
– Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 2 im.
Kró la Ja na III So bie skie go z Le gio no wa 
– Fun da cja Nie za le żnych Ini cja tyw Stu denc -
kich im. Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go
– In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych PAN 
– Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie 
– Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Le gio no wie 
– Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo -
gicz nej
– Areszt Śled czy War sza wa -Bia ło łę ka 
– In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN 
– Am ba sa da Gru zji
– Am ba sa da Buł ga rii
– Pań stwo we Mu zeum Ar che olo gicz ne 
– Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie
– Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków
– Sto wa rzy sze nie KE RA MOS 
– Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
– Le gio now skie Ko ło Ro bo ty ki LE GRO BOT,
Sto wa rzy sze nie Oby wa te le ma ją pra wa 
– In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin
w Ja dwi si nie 
– Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska
– Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Ja -
na Paw ła II, Nie pu blicz ne Eu ro pej skie Gim -
na zjum Ję zy ko we w Le gio no wie 
– Za mek Kró lew ski, Dział Oświa to wy
– In sty tut Sztu ki PAN
– Sto wa rzy sze nie Hi sto rya z Wo ło mi na
– PAN Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho -
wa nia Ró żno rod no ści Bio lo gicz nej w Po -
wsi nie 
– Wy dział Che micz ny, Po li tech ni ka War -
szaw ska
– Ko ło Na uko we Stu den tów PW, SKAP 
– Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy
Pań stwo we, Nad le śnic two Ja błon na
– Sto wa rzy sze nie Pol skich Wy na laz ców
i Ra cjo na li za to rów, Na czel na Or ga ni za cja
Tech nicz na
– Na ro do wy Bank Pol ski 

– In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
– Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
– Ma te usz Za rem ba, Adam Ki ta – ko smos
w 3D.
– Pa sie ka Mio do mi lo wy Las – al ta na chiń -
ska 
– Pol skie To wa rzy stwo Ide al nej Edu ka cji
Im pre za to wa rzy szą ca: Lu bię czy tać dzie -
ciom – Ak tor X g. 11., Ak tor Y g. 13., Ak -
tor Z g. 15.

nie dzie la 22.09, godz. 10-16

– War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
– Ko ło Na uko we Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych PW, KN ONYKS
– In sty tut Ar che olo gii i Et no lo gii PAN 
– Cen trum Ba dań Ko smicz nych PAN
– Ar chi wum PAN w War sza wie
– Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Le gio no wie 
– Stu denc kie Ko ło Astro nau tycz ne PW
– In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych PAN 
– Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych im. Je -
rze go Si wiń skie go
– In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii Słu chu 
– In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN 
– Am ba sa da Gru zji
– Am ba sa da Buł ga rii
– Pań stwo we Mu zeum Ar che olo gicz ne 
– Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie
– Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków
– Sto wa rzy sze nie KE RA MOS
– Fun da cja Nie za le żnych Ini cja tyw Stu denc -
kich im. Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go
– Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
– Le gio now skie Ko ło Ro bo ty ki LE GRO BOT,
Sto wa rzy sze nie Oby wa te le ma ją pra wa 
– In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin
w Ja dwi si nie 
– Wy dział Elek trycz ny Po li tech ni ka Ślą ska 
– Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Ja -
na Paw ła II, Nie pu blicz ne Eu ro pej skie Gim -

na zjum Ję zy ko we w Le gio no wie 
– Areszt Śled czy War sza wa -Bia ło łę ka:
Odział Otwar ty – kon cert, g. 15
– Fun da cja ART 
– Za mek Kró lew ski, Dział Oświa to wy: Plo -
tecz ki spod Bla chy – przed sta wie nie
– g. 11:30
– In sty tut Sztu ki PAN
– Sto wa rzy sze nie Hi sto rya z Wo ło mi na
– PAN Ogród Bo ta nicz ny – Cen trum Za cho -
wa nia Ró żno rod no ści Bio lo gicz nej w Po -
wsi nie 
– Ko ło Na uko we Stu den tów PW, SKAP 
– In sty tut Kul tur Śród ziem no mor skich
i Orien tal nych PAN
– In sty tut Psy cho lo gii PAN 
– Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy
Pań stwo we, Nad le śnic two Ja błon na
– Uni wer sy tet Me dycz ny w Ło dzi
– Sto wa rzy sze nie Pol skich Wy na laz ców
i Ra cjo na li za to rów, Na czel na Or ga ni za cja
Tech nicz na
– Aka de mia Mło dych Uczo nych PAN
– Na ro do wy Bank Pol ski 
– Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
– Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka Cho pi -
na: kon cert z cy klu Pa ła co we spo tka nia
z mu zy ką g. 13 
– Ma te usz Za rem ba, Adam Ki ta: Fo kus One
– ko smos w 3D. 
– Pa sie ka Mio do mi lo wy Las – al ta na chiń -
ska 
– Pol skie To wa rzy stwo Ide al nej Edu ka cji

Im pre za to wa rzy szą ca:
Lu bię czy tać dzie ciom – Ak tor X g. 11.,
Ak tor Y g. 13., Ak tor Z g. 15.
– Ma zo wiec kie To i Owo, Sto wa rzy sze nie
Oby wa te le ma ją Pra wa 
IV Ma zo wiec ki Kon kurs Na le wek „NA LEW -
KA KSIĘ CIA PE PI” – R. Szy mań ski, J. Ki ta
Ja błon na 2014 g. 10-15, ogło sze nie wy ni -
ków g. 15 



Mo der ni za cja Zdziar skiej to
ulga dla miesz kań ców oko lic
ul. Zdziar skiej, Kro czew skiej,
Chu do by, Kniei, Sło necz ne go Po -
ran ka i ul. Wy szkow skiej. Dziel ni -
ca prze zna czy ła też po nad mi lion
zło tych na bu do wę chod ni ka
wzdłuż uli cy.

Chod nik po wsta nie na od cin ku
od ul. Ru sko wy Bród do ul. Ver -
die go, co umo żli wi miesz kań com
Zie lo nej Do li ny bez piecz ne doj ście

do przy stan ku au to bu so we go 134.
Fun du sze prze zna czo ne na la -
ta 2015–2016 po zwo lą na do koń -
cze nie po zo sta łej czę ści: od Ru sko -
we go Bro du do ul. Ole sin.

Zaw rot ka mu si być!
Tak jak pi sa łam w ar ty ku le

„Uli ca Zdziar ska nie trzy ma się
dziar sko” na mo ją proś bę, rad na
Alek san dra Ga jew ska zło ży ła
wnio sek do ko mi sji in we sty cyj nej

ra dy War sza wy o za ję cie się pro -
ble ma mi ko mu ni ka cyj ny mi miesz -
kań ców re jo nu ul. Zdziar skiej.
Wspól nie z miesz kań ca mi i za rzą -
dem przed sta wi ły śmy dwa głów ne
po stu la ty: po trze bę wy bu do wa nia
za wrot ki na koń cu ul. Zdziar skiej
oraz po pra wy bez pie czeń stwa pie -
szych na most ku nad rze ką Dłu gą.
Ostat ni po stu lat to kład ka dla pie -
szych, bądź cał kiem no wy most

– w za le żno ści od mo żli wo ści fi -
nan so wych mia sta.

Uwię zie ni po zmro ku
„Od pro wa dzam sy na na te le fo -

nie” – mó wi ła pa ni Syl wia pod czas
ko mi sji. Jej sy nek sa mo dziel nie
po ko nu je dro gę do szko ły
z ul. Kniei i dzwo ni do niej, kie dy
prze cho dzi przez mo stek
nad rzecz ką. Za most kiem
na ul. Ką ty Gro dzi skie jest au to -
bus do je żdża ją cy do Szko ły Pod -
sta wo wej nr 112. Pa ni Syl wia po -
ka za ła na fil mie ruch na uli cy
o po ran ku, zdję cia dzie ci wśród
cię ża ró wek. Jej głos wspar ła pa ni
Iwo na, za ple ca mi któ rej sta ła na -
sto let nia cór ka Ka ro li na i jej ko le -
żan ka Na ta lia. – Jak na sto lat ki
ma ją do cie rać do gim na zjum
na Ostródz kiej lub Ko biał ce? – py -
ta ła. Po wrót do do mu wią że się
nie ma lże z ich uwię zie niem, gdyż
dro ga jest tak trud na, że strach
cho dzić gdzie kol wiek po zmro ku.

Ob ra zy, zdję cia, wspar cie ZTM
Pre zen tu jąc rad nym mia sta

osie dle Zie lo na Do li na po ka za -
łam kil ka zdjęć. Za ty tu ło wa ne by -
ły: rok 2010, rok 2011 – wio sna
i je sień, rok 2014. Miesz kań cy
Bia ło łę ki mo gą się do my ślać, co
pre zen to wa ły fo to gra fie. Pierw sza
przed sta wia ła po le, dru ga wio sną
– ol brzy mie dźwi gi wzno szą ce się
wśród drzew, a je sie nią – do my
wy bu do wa ne do da chu. Zdję cie
z ro ku 2014 to już osie dle za -
miesz ka łe przez pra wie ty siąc
miesz kań ców.

Wśród go ści na spo tka niu by li
przed sta wi cie le Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go, któ rzy pod kre -
śli li, że je śli zo sta nie wy bu do wa ne
miej sce do za wra ca nia au to bu -
sów, otrzy ma my no wą li nię au to -
bu so wą. Już te raz ZTM pla nu je
prze jazd au to bu su tech nicz ne go
do ul. Kro czew skiej, aby wy ko nać
po trzeb ne po mia ry.

Na sze ar gu men ty od nio sły sku -
tek. Rad ni mia sta po par li bu do wę
za wrot ki i prze zna czą fun du sze
na ten cel. Do pie ro po pra cach
przy go to waw czych po zna my ter -
min re ali za cji, jest to jed nak per -
spek ty wa bli ska. Dru gi nasz po -
stu lat – mo der ni za cja most ku
bądź bu do wa kład ki dla pie szych,
jest przed mio tem ana liz.

Wia do mo już, że Zdziar ska bę -
dzie prze bu do wy wa na. Roz wa ża -
na jest mo żli wość po sze rze nia uli -
cy. Za kła da my też, że dro ga ma
być tak przy go to wa na, aby

w przy szło ści mo gła zo stać po łą -
czo na z ul. Kro czew ską w jed ną
i dru gą stro nę. Klu czo we jest to,
że jest to pierw szy krok w spra wie
po pra wy bez pie czeń stwa i ko mu -
ni ka cji na jed nej z wa żniej szych
ulic po przecz nych na te re nie
wschod niej Bia ło łę ki.

Agniesz ka Bo row ska

Zdziarska do remontu!

A może też zawrotka i most…
� Dobre wieści dla mieszkańców okolic Zdziarskiej – będzie chodnik. Jest też duża
szansa na zawrotkę autobusową na połączeniu Zdziarskiej z Kroczewską.
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Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

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

Lepiej
wybudować kładkę dla
pieszych za 250 tys. czy
nowy most?
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Zacz nij my od te go, czym jest
wor ko ut park? To stre fa do ćwi -
czeń skła da ją ca się z kom plek su
za mo co wa nych na ró żnej wy so ko -
ści drą żków, dra bi nek i po rę czy,
na któ rych mo żna wy ko ny wać naj -
ró żniej sze ćwi cze nia i ewo lu cje.

Pa sjo na tów wor ko ut'u jest
w War sza wie co raz wię cej, miejsc
do ćwi czeń – nie wie le. W mar cu
po wsta ło ta kie na Be mo wie.

– Spo ra dycz nie ćwi czy my
w par ku na No wo dwo rach, jest
tam pa rę wol nych przy rzą dów.
Bar dziej roz bu do wa ny obiekt te -
go ty pu znaj du je się na AWF -ie.
Nie jest to jed nak wor ko ut park
– mó wi Da rek Mo dze lew ski, któ -
ry jest po my sło daw cą utwo rze nia
par ku na Bia ło łę ce. Pod kre śla
też, że ak cja „Tak dla wor ko ut
par ku na Bia ło łę ce” jest po to, by
pro mo wać wśród mło dych osób
ak tyw ne spę dza nie cza su po za
do mem, od cią gnąć ich od kom pu -
te rów i gier. – Mo da na wor ko ut
po wo li za do ma wia się w Pol sce
i dla te go chce my, aby Bia ło łę ka
też mo gła z te go ko rzy stać. Ja ka
jest ró żni ca po mię dzy wor ko ut

a si łow nią? Pod czas ćwi czeń je dy -
nym ob cią że niem jest cię żar wła -
sne go cia ła, tu taj nie na bie ra my
ma sy, a po pra wia my wy gląd syl -
wet ki oraz po pra wia my kon dy cję
– pod kre śla Mo dze lew ski.

Mło dzi lu dzie o po moc w na -
gło śnie niu spra wy po pro si li też
rad ne go. – Cie szę się, że zwró ci li
się wła śnie do mnie, otrzy ma ją
z mo jej stro ny peł ne wspar cie
– mó wi Mar cin Ko ro waj.

Oka zu je się jed nak, że za po -
my słem nie trze ba bę dzie szcze -
gól nie na tręt nie lob bo wać – idea
spodo ba ła się ta kże bur mi strzo wi.

Piotr Ja wor ski za po wia da mon taż
urzą dzeń na przy szły rok.

– Prze pro wa dzi li śmy w tej spra -
wię na ra dę w urzę dzie, ma my dwie
pro po zy cje po ten cjal ne go te re nu
– park Pi cas sa lub oko li ce pla cu
za baw przy ul. Od kry tej. W tej
spra wie zle ci łem już przy go to wa -
nie kon cep cji wy dzia ło wi ochro ny
śro do wi ska z mo żli wym ter mi nem
re ali za cji w 2015 ro ku – pod kre śla.

Od kry ta czy park Pi cas sa?
Gdzie le piej spraw dzą się urzą -
dze nia? Cze ka my na opi nie –
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

AS

Workout park na Białołęce
� Już w przyszłym roku na Białołęce powstanie największy w Warszawie workout park
– plenerowa alternatywa dla siłowni. Gdzie widzielibyśmy takie urządzenia?

Za sad ni czo kło po ty są nie ty le
z pla cem za baw, co z ko rzy sta ją -
cy mi z je go do bro dziejstw. I nie
mo wa tu o dzie ciach – tuż
przy za baw kach po sta wio no dwa
mu ro wa ne pa le ni ska z rusz tem.
Oba cie szą się po wo dze niem,
w koń cu gril lo wa nie to dru gi
– po na rze ka niu – pol ski sport na -
ro do wy. – Ale ja ka jest przy jem -
ność w gril lo wa niu, je śli zo sta wia -
my po so bie śmie ci? – py ta re to -

rycz nie pa ni Iza. – Wa la ją się póź -
niej wo kół ko szy, bo ni ko mu nie
chce się przejść kil ku kro ków
do na stęp ne go po jem ni ka. A póź -
niej roz no si je wiatr i w efek cie
pół traw ni ka upstrzo ne go jest od -
pad ka mi.

Cóż – wy cho dzi na to, że śmie -
ce nie to nasz ko lej ny sport na ro -
do wy… Je ste śmy w tym co raz
lep si.

(red)

Migawki z okolicy

Grill z widokiem na śmietnik
� Zaledwie kilka tygodni temu oddano do użytku plac zabaw
przy Picassa, a już dzieje się w nim, to co było niemal pewne.





Ostródz ka jest jed ną z naj dłu -
ższych i naj wa żniej szych dróg
wschod niej Bia ło łę ki. Umo żli wia
do jazd ty się cy miesz kań ców
do Tra sy To ruń skiej. Ruch na niej
jest z ro ku na rok co raz więk szy,
a co za tym idzie – jest też co raz
bar dziej nie bez piecz nie.

– La da mo ment zo sta nie otwar -
ta Współ cze sna. Już te raz jest bar -
dzo nie bez piecz nie. Na wet przej -
ście po pa sach wy ma ga spry tu i re -
flek su, a o ile my so bie jesz cze ja -
koś ra dzi my, to już lu dzie star si
i dzie ci ma ją ma łe szan se na bez -
piecz ne przej ście. W czerw cu
na Ostródz kiej zgi nął mło dy czło -
wiek. Jak dłu go jesz cze trze ba cze -

kać na ko lej ną tra ge dię? – py ta
Mo ni ka Soj da, miesz kan ka osie dla
Vi king, któ ra ra zem z in ny mi
miesz kań ca mi po sta no wi ła dzia łać.
Ra zem zwró ci li się o po moc m.in.
do rad ne go Wal de ma ra Ro sza ka.

– Wła dze dziel ni cy już od dłu -
ższe go cza su pla nu ją upo rząd ko wa -
nie ru chu na Ostródz kiej. Nie ste ty,
naj więk szym pro ble mem jest wą ski
pas te re nu prze zna czo ny na dro gę.
Le d wo miesz czą się chod ni ki, nie
wspo mi na jąc na wet o ście żkach ro -
we ro wych czy pa sach zie le ni
wzdłuż jezd ni – mó wi z ża lem rad -
ny Ro szak. Pro gi są więc naj ła twiej -
sze do szyb kie go zre ali zo wa nia.

Ostródzka jak Obrońców
Tobruku

Jesz cze ja kiś czas te mu Za rząd
Trans por tu Miej skie go nie zga dzał
się na in sta la cję pro gów zwal nia -
ją cych na tych war szaw skich uli -
cach, po któ rych po ru sza ją się au -
to bu sy. Na szczę ście ten mit padł
kil ka lat te mu na be mow skiej uli -
cy Obroń ców To bru ku, gdzie za in -
sta lo wa no tzw. pro gi wy spo we,
do sto so wa ne do roz sta wu kół au -
to bu sów. Pierw sze ta kie ogra nicz -
ni ki pręd ko ści w na szej dziel ni cy
uda ło się za mon to wać już
na ul. Głę boc kiej, na przej ściu dla

pie szych znaj du ją cym się przy no -
wej Szko le Pod sta wo wej nr 356.

– Trze ba by ło więc wy ko rzy stać
ten pre ce dens i za brać się za po -
rząd ko wa nie ru chu na ko lej nych
uli cach – stwier dza Ro szak i do da -
je, że by ło wie le spo tkań, na któ -
rych ana li zo wa no miej sca naj bar -
dziej nie bez piecz ne. – Prze ko na -
łem wszyst kich opor nych i za rząd
za czął szu kać pie nię dzy na wy ko -
na nie pro gów. Dzi siaj mam świet -
ną wia do mość. Ko lej ne pro gi
zwal nia ją ce po ja wią się na uli cach
Ostródz kiej i Ko biał ka!

W pierw szej ko lej no ści „po dusz -
ki” zo sta ną za in sta lo wa ne w pię ciu
lo ka li za cjach: oko li ce skrzy żo wa -
nia z ul. Współ cze sną, skrzy żo wa -
nia z ul. Ju ran da ze Spy cho wa,
oko li ce fi lii Szko ły Pod sta wo wej
nr 112, oko li ce Gim na zjum nr 164
i ko ścio ła, przy skrzy żo wa nia
z ul. He ma ra oraz w oko li cy Ze -
spo łu Szkół przy ul. Ko biał ka. Je -
że li wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, to mon taż pro gów zo sta nie
wy ko na ny jesz cze we wrze śniu.

Co z na stęp ny mi uli ca mi?
– Mo im zda niem czas na Skarb -

ka z Gór. Za czą łem już o to za bie -
gać – mó wi Ro szak. – Uli ca prze ci -
na osie dle Der by, czy li te ren o naj -
bar dziej in ten syw nej za bu do wie
wie lo ro dzin nej na wschod niej Bia -
ło łę ce. Wie le ra zy by łem tam
świad kiem nie bez piecz nych raj dów
pi ra tów dro go wych. Za pew nie nie
bez piecz ne go po ru sza nia się pie -
szych i ro we rzy stów jest więc pod -
sta wo wą spra wą po za wszel ką dys -
ku sją. Uwa żam też, że tak szyb ko,
jak to tyl ko bę dzie mo żli we, na le ży
za in sta lo wać ko lej ne pro gi zwal -
nia ją ce – w re jo nie skrzy żo wa nia
Ostródz kiej i Zdziar skiej.

A Głę boc ka?
Upo rząd ko wa nie i uspo ko je nie

ru chu na Głę boc kiej, dru giej naj wa -
żniej szej uli cy wschod niej Bia ło łę ki,
zo sta nie wy ko na ne w la -
tach 2015–2016 – po kom plek so wej
prze bu do wie uli cy. W po sze rzo nym
pa sie dro go wym zmiesz czą się obu -
stron ne chod ni ki i ście żka ro we ro -
wa. Świa tła ste ru ją ce ru chem sta ną
przy naj mniej w jed nym miej scu
– na skrzy żo wa niu z ul. Le wan dów.
Bez piecz ne przej ścia dla pie szych
z azy la mi i pro ga mi zwal nia ją cy mi
bę dą stan dar do wym roz wią za niem
na Głę boc kiej. AS

Ostródzka: progi we wrześniu
� Trzy wypadki, jedna osoba zabita, dwie ranne i dziewięć
kolizji drogowych – to niechlubne statystyki ulicy Ostródzkiej
tylko z tego roku. Jest w końcu szansa, że będzie
bezpieczniej – pojawią się tam progi spowalniające.

Uporządkowanie
i uspokojenie ruchu
na Głębockiej, drugiej
najważniejszej ulicy
wschodniej Białołęki,
zostanie wykonane
w latach 2015–2016
– po kompleksowej
przebudowie ulicy.
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Oko li ce Głę boc kiej to wiel ki
plac bu do wy. De we lo pe rzy nie
pró żnu ją i ko lej ne osie dla po wsta ją
jak grzy by po desz czu. Uli ce sta ją
się więc co raz bar dziej za tło czo ne.
Jed ną z naj wa żniej szych jest wła -
śnie Głę boc ka, sta no wią ca głów ną
tra sę do jaz do wą do naj więk szych
osie dli. Uli ca ma sta tus tzw. dro gi
po wia to wej, więc nie za rzą dza nią
na sza dziel ni ca. Dro ga jest bar dzo
ob cią żo na. W efek cie jej stan tech -
nicz ny nie jest naj lep szy. Od kil ku
lat za rząd dziel ni cy czy nił ol brzy -
mie sta ra nia, aby zdo być pie nią dze
na prze bu do wę Głę boc kiej. Dzi siaj
mo żna ogło sić suk ces. Pie nią dze są
i jest ich na praw dę du żo.

Co, kie dy i za ile?
In we sto rem jest Za rząd Miej -

skich In we sty cji Dro go wych. Pas te -
re nu prze zna czo ny na prze bu do wę
bia ło łęc kiej czę ści uli cy Głę boc kiej
bę dzie na ty le sze ro ki, że po za no -
wą, wy god ną as fal to wą jezd nią
i obu stron nym chod ni kiem, zmie ści
się też ście żka ro we ro wa. Nie są

jesz cze zna ne szcze gó ły tech nicz ne,
po nie waż pro jek to wa nie roz po czy -
na się w tym ro ku. Z pew no ścią
przy przej ściach dla pie szych,
w naj bar dziej ru chli wych miej -
scach, po win ny po ja wić się pro gi
zwal nia ją ce oraz tzw. azy le, czy li
wy sep ki na środ ku jezd ni roz dzie la -
ją ce pa sy ru chu. O tym, jak się
spraw dza ta kie roz wią za nie, mo żna
się prze ko nać już dzi siaj. Pro szę
zwró cić uwa gę na przej ście dla pie -
szych w po bli żu no wej szko ły
przy Głę boc kiej.

Na re ali za cję tej in we sty cji w bu -
dże cie mia sta za re zer wo wa no
aż 21,2 mln zło tych. W 2015 ro ku
roz pocz ną się pra ce w te re nie.
We dług pla nów, in we sty cja ma się
za koń czyć w 2016 ro ku. Rok póź -
niej zo sta ną wy da ne po zo sta łe
pie nią dze, na opła ce nie nie zbęd -
nych wy ku pów te re nu pod bu do -
wę uli cy.

Wal de mar Ro szak

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej

Będzie nowa Głębocka
� Długie negocjacje przyniosły efekt. W przyszłym roku rozpocznie się kompleksowa
przebudowa białołęckiego odcinka ul. Głębockiej, najbardziej ruchliwej drogi
wschodniej Białołęki.
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Pań stwo wa Straż Po żar na ma
na Bia ło łę ce dwie re mi zy: Jed -
nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą nr 1
na Że ra niu i nr 10 w Hen ry ko wie.
To wię cej niż w są sied nich dziel -

ni cach, bo Tar gó wek i Bie la ny
ma ją po jed nej jed no st ce. A jed -
nak to wła śnie w na szej dziel ni cy

po ja wi ła się kon cep cja po wo ła nia
ochot ni czej stra ży po żar nej.

Więk szo ści Po la ków stra ża -
cy-ochot ni cy ko ja rzą się za pew ne
na dal z by łym pre mie rem Wal de -
ma rem Paw la kiem, bę dą cym pre -
ze sem Związ ku OSP, i… mo że
jesz cze z ga sze niem po ża rów we
wsiach, w któ rych nie ma stra ża -
ków „pań stwo wych”. Tym cza sem
ochot ni cza straż po żar na ma się
do brze – w sa mym wo je wódz twie
ma zo wiec kim funk cjo nu je
aż 1875 jed no stek. W na szej aglo -
me ra cji ochot ni cy dzia ła ją m.in.
w Jó ze fo wie, Pia sto wie, Ba bi cach
oraz (już w gra ni cach War sza wy)
w Ur su sie, We so łej i Sta rej Mi ło -
snej. Naj bli ższa OSP znaj du je się
w Ja błon nie, ale jej za sięg nie
obej mu je Bia ło łę ki.

Do za dań stra ża ków -ochot ni -
ków na le ży nie tyl ko ga sze nie po -

ża rów, ale ta kże m.in. ra tow nic -
two na dro gach, pro wa dze nie
ewa ku acji i usu wa nie skut ków
burz i pod to pień. Na ra zie bia ło -
łęc ka OSP nie ma jed nak ani sie -
dzi by, ani sprzę tu, ani… stra ża -
ków, ale to po wo li się zmie nia, bo
wła śnie trwa na bór. Nie trze ba
mieć żad ne go do świad cze nia ani
prze by tych kur sów – po ze bra niu
gru py od bę dzie się szko le nie.

– W czerw cu otrzy ma li śmy zgo -
dę Ko men dan ta Ope ra cyj ne go
War sza wy na za ło że nie na szej
jed nost ki – mó wią za ło ży cie le
OSP Bia ło łę ka. – Już te raz mo że -
my za cząć szko le nia stra ża ków,
ale do pro wa dze nia nor mal nej
dzia łal no ści bę dzie my po trze bo -
wać ba zy i wo zu ga śni cze go.

Skąd wziąć na to pie nią dze?
Ochot ni cy twier dzą, że z urzę du

dziel ni cy, któ ry po wi nien za jąć się
fi nan so wa niem ochot ni czej stra ży
po żar nej. Na ra zie nie ma jed nak
ja snych de kla ra cji w tej spra wie.
Nie ofi cjal nie wia do mo, że stra ża -
cy nie po win ni li czyć na ba zę
i wóz bo jo wy przed 2016 ro kiem.
Pó ki co lwią część bu dże tu dziel -
ni cy sta no wią wy dat ki na bu do wę
no wych szkół.

Oso by za in te re so wa ne wstą pie -
niem do ochot ni czej stra ży po żar -
nej otrzy ma ją wię cej in for ma cji
pod nu me rem te le fo nu
508–548–897 lub na stro nie fa ce -
bo ok.com/OSP bia lo le ka.

DG

Ty też możesz zostać strażakiem
� Wkrótce na Białołęce może powstać nowa jednostka strażacka. I nie będzie to nowy oddział
Państwowej Straży Pożarnej.

OGRODY JESIENIĄ
są najpiękniejsze

�I wymagają bardzo dużo pracy... 
Odpowiednio zadbane zrewanżują się nam
jednak różnorodnością barw i odcieni.

Co raz czę ściej wśród ra bat ro ślin nych wy ko rzy stu je my drze wa i krze -
wy prze bar wia ją ce się o tej po rze ro ku na żół to, czer wo no i po ma rań -
czo wo. Naj pięk niej sze po łą cze nie stwo rzą one z kwit ną cy mi póź nym la -
tem hor ten sja mi, ozdob ny mi tra wa mi (po le cam te o cie ka wym ulist nie -
niu w ko lo rze bor do wym, brą zo wym czy srebr nym) i je sien ny mi kwit ną -
cy mi by li na mi. Je sie nią ogro dy wy ma ga ją jed nak wie lu za bie gów pie lę -
gna cyj nych, po cząw szy od zbie ra nia i wy gra bia nia opa da ją cych już li ści,
oczysz cza nia z igieł so sen czy usu wa nia prze kwit nię tych by lin i kwia tów.
Wła śnie je sie nią war to po do sa dzać ro śli ny ce bu lo we kwit ną ce na wio -
snę, osią gnie my naj lep szy efekt. Nie za po mi naj my też o ko lo ro wych
wrzo sach kwit ną cych do póź niej je sie ni!

Justyna Tuszyńska
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Na razie
białołęcka OSP nie ma
jednak ani siedziby, ani
sprzętu, ani… strażaków,
ale to powoli się zmienia,
bo właśnie trwa nabór.
Nie trzeba mieć żadnego
doświadczenia ani
przebytych kursów
– po zebraniu grupy
odbędzie się szkolenie.

źródło: fb Stolica998
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arszaw

a-straz.pl

Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744



Baj ki a po tem warsz ta ty: ki no Pra ha dzie ciom
W ka żdą nie dzie lę o godz. 10.00 ki no Pra ha pre -

zen tu je naj now sze baj ki dla naj młod szych wi dzów
po łą czo ne z ak tyw no ścia mi zwią za ny mi z kul tu rą
i sztu ką. Po po ran nych pro jek cjach, od godz. 12.00
za pra sza na edu ka cyj ne i ar ty stycz ne warsz ta ty, któ -
re bę dą pro wa dzo ne w ho lu ki na. Spo tka nie dla
dzie ci w wie ku od 4 do 10 lat wraz z opie ku na mi.

Plan warsz ta tów:
• 14.09 – „Przy go dy ma łej kot ki Pu si”. W ro li

głów nej: wio lon cze la, pro wa dze nie: Ma ła Fil har -
mo nia Roz wo ju

• 21.09 – „Mię dzy Ty gry sem a Eu fra tem – świat
Sta ro żyt nej Me zo po ta mii”

• 28.09 – „Czy nie bo jest nie bie skie? Ar ty ści o po -
go dzie”

Ki no Pra ha, ul. Ja giel loń ska 26, tel. 22 343–03–07.

Pa ra pe tów ka
13.09, godz. 17.00 – „3 po ko je z kuch nią” przy Głę -

boc kiej 84 to no we miej sce ak tyw no ści lo kal nej two -
rzo ne przez Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry. Ofi cjal nie
dzia łal ność roz pocz nie 13 wrze śnia pa ra pe tów ką
w sty lu lat 80. z atrak cja mi dla ma łych i du żych.

Pod czas „pa ra pe tów ki” mo że my się spo dzie wać
roz ma itych ani ma cji przy go to wa nych przez są sia -
dów. Ani ma cje na ze wnątrz: ska ka nie w gu mę,
na ska kan ce, rzu ca nie rin go, jo jo, kla sy, ba bing ton.
Na ko cu: ciu py, ko ści, bier ki, pcheł ki, pie kło -nie bo,
sznu rek. Na sto le: chiń czyk, war ca by, bin go, kół ko
i krzy żyk, kap sle, uzu peł nian ki, ple cion ki

Sędzia Anna Maria Wesołowska
na Uniwersytecie

27.09, godz. 11.00 – wy kład z pra wa po pro wa dzi
sę dzia An na Ma ria We so łow ska.

„Jak żyć bez piecz nie” – pod czas wy kła du dzie ci
do wie dzą się, jak wy glą da pra ca sę dzie go, co to jest
to ga i ja kie są jej ro dza je, jak wy glą da roz pra wa są -
do wa.

W Bród now skim Uni wer sy te cie Dzie ci nie ma
nud nych wy kła dów, ko lo kwiów, za li czeń i eg za mi -
nów, jest za to in try gu ją ca pod róż w świat wie dzy.

Opła ta za se mestr wy no si 100 zł (8 wy kła dów)
plus 5 zł za in deks. Wstęp na je den wy kład – 20 zł.

Dom Kul tu ry „Świt”, ul. Wysockiego 11, tel. 22
811–01–05.

Zebrała Katarzyna Chodkowska
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� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

Pierw szy Smacz ny Targ od był
się na po la nie przy Ma gicz nej
w kwiet niu, ale na wa ka cje im pre -
za prze nio sła się na Sa ską Kę pę.
W so bo tę 6 wrze śnia o 10.00 targ
wró cił na Bia ło łę kę pod no wą na -
zwą i w no wym miej scu: Plac Tar -
go wy bę dzie od by wać się przy
Skarb ka z Gór 116.

– Stwo rzy li śmy no wy pro fil oraz
na zwę, aby ła twiej by ło miesz kań -
com roz ró żnić, co dzie je się
w któ rej dziel ni cy – mó wi Ewa
Ry szew ska z Pla cu Tar go we go.
– Wcze śniej by ło z tym tro chę za -
mie sza nia. No wa lo ka li za cja da je
nam wię cej mo żli wo ści, ma my
na miej scu prąd oraz to a le ty sta -
cjo nar ne, nie bę dzie bło ta
po desz czu oraz bę dzie my mie li
ogrze wa ne na mio ty zi mą.

Plac Tar go wy bę dzie miał cha -
rak ter bar dziej han dlo wy niż ga -
stro no micz ny, jed nak nie za brak -

nie im prez te ma tycz nych i świą -
tecz nych kier ma szy.

Or ga ni za to rzy za po wia da ją, że
na Plac Tar go wy przy ja dą m.in.
wy staw cy sprze da ją cy pro duk ty
re gio nal ne, wa rzy wa, mio dy, na -
tu ral ne so ki, sta ro pol skie wę dli ny
i… bur ge ry.

Na im pre zę mo żna do je chać
au to bu sa mi 527 i 204 (przy sta nek
Os. Der by III).

DG

Jeszcze jeden targ
� Trwa serial pt. „Targ na Zielonej Białołęce”. Czy tym
razem zostanie na stałe?

Pierwsza "amerykańska" wyprzedaż garażowa
�Pierwsza w "amerykańskim" stylu, dodajmy. Bo o ile imprez z garażem w nazwie
odbyło się już kilka, to po raz pierwszy jest organizowana w prywatnym domu, z
prywatnymi rzeczami i przez osobę prywatną.

Pa ni Ja dwi ga zde cy do wa ła się
zor ga ni zo wać wy prze daż z pro za -
icz ne go po wo du – brak miej sca.
Rze czy kie dyś po trzeb nych na gro -
ma dzi ło się ty le, że nie ma ich już
gdzie skła do wać, a wy rzu cić szko da
– mo że się ko muś przy da dzą.
– Dla te go za pra szam na Bo ha te -
rów 15 w week en dy 20 i 21 wrze -

śnia, ty dzień póź niej oraz 4 i 5 paź -
dzier ni ka – mó wi pa ni Ja dwi ga.
– Mię dzy 11.00 a 16.00 ka żdy bę -
dzie mógł ku pić uży wa ne me ble,
sprzęt AGD, bi be lo ty, skle po we la -
dy chłod ni cze czy wy po sa że nie
skle pu. 

Or ga ni za tor ka nie wy klu cza, że
w ostat ni week end do łą czyć do wy -

prze da ży z wła sny mi rze cza mi bę dą
mo gli ta kże in ni. – Naj pierw jed nak
mu szę zro bić dla nich miej sce, czy li
wy prze dać swo je – śmie je się. 

Są chęt ni? Na Sa skiej Kę pie ta -
kie im pre zy to już nie mal co dzien -
ność. Mo że wła śnie ro dzi się
na Bia ło łę ce no wa świec ka tra dy -
cja? (red)



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
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Wie le osób chęt nie ko rzy sta
z ko mu ni ka cji miej skiej po pro wa -
dzo nej przez most i przy je żdża tu
z od le głych za kąt ków dziel ni cy.
Nie któ rzy zo sta wia ją w po bli żu
sa mo chód, by prze siąść się
do tram wa ju czy au to bu su. I za -
czy na się pro blem: oko li ce My śli -
bor skiej przy ko mi sa ria cie po li cji
są po za sta wia ne au ta mi. Kie row -
cy par ku ją gdzie po pad nie
a miejsc par kin go wych jest jak
na le kar stwo. Miesz kań cy oko -
licz nych blo ków ma ją te go dość.

– Kie row cy z od le głych osie dli
co dzien nie ra no po zo sta wia ją sa -
mo cho dy przy wy jeź dzie z we -
wnętrz nej ulicz ki, któ rą rów nież
pró bu ją wy do stać się do ul. Świ -
der skiej wła ści cie le ga ra ży i kie -

row cy od lat zo sta wia ją cy au ta
na par kin gu strze żo nym. Co chwi -
la do cho dzi do nie po ro zu mień
i zło śli wo ści z dwóch stron – ska -
rży się nasz czy tel nik.

Na na rze ka niach nie po prze -
stał. Swój po mysł na roz wią za nie
pro ble mu przed sta wił rad ne mu
Mar ci no wi Ko ro wa jo wi w ra mach
ak cji „Zgła sza my=zmie nia my”
i wska zał miej sce, któ re mo żna
za go spo da ro wać na do dat ko wy
par king. Do wie dział się bo wiem,
że do ga ra ży przy le ga dział ka na -
le żą ca do mia sta, któ ra przez kil -
ka ostat nich lat za ro sła krza ka mi.

– Te ren ma wy mia ry ok. 100
na 50 m. Do te go dział ka jest
ogro dzo na i utwar dzo na, więc
miej sce wy da je się ide al ne. Kie -

dyś prze cież po li cja mia ła tam
swój par king de po zy to wy, te raz
jest to je den wiel ki nie uży tek,
war to to za go spo da ro wać z prze -
zna cze niem na par king ty pu „par -
kuj i jedź” – po twier dza Mar cin
Ko ro waj.

Spraw dzi li śmy ja ka jest na to
szan sa. Po li cja sta now czo za prze -
czy ła, że dział ka na le ży do niej,
więc za py ta li śmy dziel ni cę o fak -
tycz ne mo żli wo ści.

– Ce ni my wszel kie te go ty pu
pod po wie dzi. Spraw dzi li śmy:
dział ka fak tycz nie na le ży do mia -
sta. Zwró ci li śmy się już do biu ra
go spo da ro wa nia nie ru cho mo ścia -
mi o uży cze nie te go te re nu przy -
naj mniej na ja kiś czas, po nie waż
są tam ja kieś kwe stie spor ne
(rosz cze nio we), więc nie wie my,
na jak dłu go. W tym ro ku już nie
zdą ży my, ale wio sną par king
za ko mi sa ria tem po wsta nie – mó -
wi wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń -
ski i pod kre śla, że pie nią dze
na pew no uda się na to zna leźć,
bo nie bę dą one du że.

AS

Za komisariatem zbudują parking
� Dobra wiadomość dla mieszkańców okolic ul. Świderskiej: wiosną powstanie duży
parking za komisariatem policji, co pozwoli odblokować zastawione samochodami
osiedlowe uliczki.

Dla cze go nie sza blo no wi? Ar tur
Ga dow ski to je den z naj lep szych
pol skich roc ko wych wo ka li stów
(w tym ro ku wy dał so lo wą pły tę
z kla sycz ny mi tan ga mi), a Sta siek
Wie la nek to le gen da war szaw -
skie go folk lo ru. Czy te dwa – ró -
żne, wy da wa ło by się – świa ty da
się po go dzić? Bę dzie oka zja
do spraw dze nia. Ar ty stom to wa -
rzy szyć bę dzie Tan ga ta Qu in tet:

Klau diusz Ba ran (ban do ne on),
Grze gorz La lek (skrzyp ce), Piotr
Ma lic ki (gi ta ra elek trycz na), Ha -
drian Fi lip Ta bęc ki (for te pian),
Se ba stian Wy pych (kon tra bas).
Bez po śred nio po kon cer cie od bę -
dzie się za ba wa pod go łym nie -
bem w ryt mie tan ga.

Po czą tek o go dzi nie 20.00.
Wstęp wol ny.

(red)

Tango na Brzezinach
� 13 września na scenie przy ul. Brzeziny kolejny koncert
„Tango na Brzezinach”. Tym razem goście co najmniej
nieszablonowi: Artur Gadowski i Stasiek Wielanek.

źródło: W
ikipedia



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
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Kto pa mię ta sce nę spo wie dzi
w „Nie ma moc nych”? Ka zi mierz
Paw lak jest stro fo wa ny przez
księ dza, że nie by wa w ko ście le,
na co od po wia da, że to przez
„krót ką mo dę”: – No pa nien ka
uklęk nie przede mną wier nym
i chcąc nie chcąc choć by my ślą
zgrze szysz – mó wił re pa triant zza
Bu ga. Te go la ta bał by się chy ba
wsiąść do au to bu su, bo – po noć
– zda rza ły się mło de ko bie ty, któ -
re pod spód nicz ki za po mi na ły za -
ło żyć bie li zny, na co ska rży li się
współ pa sa że ro wie. Do kład niej
– współ pa sa żer ki. W su mie nie
dzi wo ta – nie ka żdy lu bi, a już
na pew no nie ka żdy mu si być na -
ra żo ny na wi dok dam skich czę ści
in tym nych…

Za py ta li śmy w Za rzą dzie
Trans por tu Miej skie go, na co
jesz cze ska rżą się pa sa że ro wie.

– By ła skar ga na ko lo ry tram wa -
jów, któ re pro pa gu ją Niem cy
– mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka ZTM. – Ska rżą cy
stwier dził, że tram wa je są w bar -
wach fla gi nie miec kiej, a my tłu -
ma czy li śmy, że to przy pad ko wa
zbie żność: ko lo ry żół ty i czer wo ny
to bar wy war szaw skie, a da chy
po ma lo wa no na czar no ze wzglę -
dów czy sto prak tycz nych, bo
na ciem nych po wierzch niach za -
bru dze nia są mniej wi docz ne.

Co jesz cze tra fi ło do ZTM ja ko
skar ga? Są na rze ka nia na nę ka ją -
cych współ pa sa że rów: upra wia ją -
cych ide olo gię gen der; kie row ców
au to bu sów, któ rzy są ucią żli wi dla
pa sa że rów; uty ski wa nia na pre ze -
sów… Co z ty mi skar ga mi ro bią
trans por tow cy? – Na wszyst kie
skar gi, któ re do ty czą za kre su
dzia łal no ści Za rzą du Trans por tu

Miej skie go, i któ re speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, od po wia da my
– za pew nia rzecz nicz ka Po toc ka.

Ja kie to wy mo gi? Naj prost sze:
imię, na zwi sko i ad res zgła sza ją -
ce go.

Ubra nia śmier dzą… la ta mi
Ze skarg i wnio sków, ja kie na -

pły wa ją, war to jesz cze wy mie nić
dwie. W jed nej pa sa żer ska rżył się

na „au to bu so wy smro dek”, któ ry
utrzy mu je się na ubra niach przez
kil ka lat. Wnio sku je my, że ska -
rżą cy rze czy wi ście po sia da ubra -
nie, w któ rym je chał au to bu sem
kil ka lat te mu i nie wy wa bił za pa -
chu ni czym. Cóż, a re kla my za -
pew nia ją, że obec ne spe cy fi ki
gwa ran tu ją aro ma ty jesz cze dłu go
po pra niu. Ko mu wie rzyć?

Zwło ki w au to bu sie
Jed nak na szym fa wo ry tem jest

py ta nie o mo żli wość prze wie zie -
nia ko mu ni ka cją pu blicz ną ko ta.
Nic cie ka we go w su mie, bo re gu -
la min prze wo zu do pusz cza jaz dę
ze zwie rzę ciem, o ile nie jest ono
ucią żli we dla in nych pa sa że rów
i je dzie np. w spe cjal nej klat ce.
Ty le tyl ko, że rze czo ny kot był…
mar twy. Py ta nie za pew ne za da no,
bo prze pi sy ZTM sło wem nie

wspo mi na ją o za ka zie prze wo zu
ko cie go tru cheł ka – jest za kaz
trans por tu ma te ria łów nie bez -
piecz nych, gro żą cych za bru dze -
niem czy przed mio tów cuch ną -
cych – ale co w przy pad ku, gdy
zwło ki są cał kiem świe że, pro sto
od we te ry na rza al bo wręcz prze -
ciw nie, za su szo ne? Tak czy owak
– nie wa żne ja kie, grunt, że kot
udał się do Kra iny Wiecz nych Ło -
wów na my szy i au to bu sem czy
tram wa jem wieźć go nie wol no
– re gu lu ją to od dziel ne prze pi sy.

Swo ją dro gą – za sta na wia li ście
się kie dy kol wiek, ile mar twych
cho mi ków, ko tów czy in nych kró -
licz ków jest prze wo żo nych ci cha -
czem w tor bach współ pa sa że rów?
Je śli się nad tym za sta no wić
– pod róż au to bu sem ni gdy już nie
bę dzie ta ka sa ma…

Wik tor To moń

Kobiety bez majtek – czyli na co skarżą się pasażerowie ZTM
� Wiadomo: na punktualność, ceny biletów i brak klimatyzacji. Ale to standard. W tym sezonie hitem były pasażerki bez
majtek, choć to nie jedyne skargi, jakie wpłynęły do ZTM…

Była skarga
na kolory tramwajów,
które propagują Niemcy
– mówi Magdalena
Potocka, rzeczniczka ZTM.
– Skarżący stwierdził, że
tramwaje są w barwach
flagi niemieckiej.

W autobusach czyha gender. A może nawet martwe koty? Malowanie tramwaju to z pewnością ukryta opcja niemiecka!
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Ini cja ty wa Miesz kań ców Bia ło -
łę ki zło ży ła wła śnie do bur mi strza
pe ty cję, pro sząc o zde cy do wa ną
re ak cję i in ter wen cję. W czym
pro blem? Od po wie dzial ne za wy -
wóz od pa dów z Bia ło łę ki Miej -
skie Przed się bior stwo Oczysz cza -
nia nie wy wią zu je się z ter mi nów,
po zo sta wia po so bie ba ła gan, jest
głu che na mo ni ty – nie wy ra bia
się ze swo imi obo wiąz ka mi.

– Zgła sza li się do nas miesz -
kań cy, wspól no ty miesz ka nio we
oraz ad mi ni stra to rzy nie ru cho -
mo ści za nie po ko je ni ob słu gą wy -
wo zu śmie ci przez MPO po 1
sierp nia. Ska rżo no się na nie re ali -
zo wa nie har mo no gra mu wy wo zu,
nie wy wo że nie od pa dów wiel ko ga -
ba ry to wych, brak kon tak tu
z MPO. Kry ty ko wa no rów nież
bez czyn ność władz dziel ni cy w tej
spra wie. Dla te go ra zem z 25
wspól no ta mi miesz ka nio wy mi
z Bia ło łę ki, re pre zen tu ją cy mi kil -
ka ty się cy miesz kań ców, zło ży li -
śmy pe ty cję do bur mi strza z po -
stu la ta mi in ter wen cji wo bec
MPO oraz do pro wa dze nia
do spo tka nia miesz kań ców i firm
za rzą dza ją cych z przed sta wi cie la -
mi MPO – mó wi rad ny Piotr Ba -
siń ski z Ini cja ty wy Miesz kań ców
Bia ło łę ki.

Miesz kań cy mó wią wprost:
śmie ci zbyt dłu go sto ją w kon te -
ne rach i śmier dzą.

– Kil ka dni te mu wy sta wi łem
po jem nik przed bra mę, bo wte dy
mia ły być za bra ne śmie ci, a sto ją

do dziś. Śmier dzi co raz bar dziej
i żad ne in ter wen cje w MPO nie
skut ku ją – ska rżył się „Echu”
miesz ka niec ul. Ma ło pol skiej.

Co na to wszyst ko MPO?
– Od 1 sierp nia no wy sys tem

od bio ru od pa dów ko mu nal nych
obo wią zu je już w ca łej War sza -
wie. Przed się bior stwo sta nę ło
w ob li czu naj więk szej ope ra cji lo -
gi stycz nej w za kre sie go spo dar ki
od pa da mi w Pol sce, któ ra ob ję ła
po nad mi lion miesz kań ców. MPO
do tych dzia łań przy go to wy wa ło
się od wie lu mie się cy, po cząw szy
od in wen ta ry za cji punk tów od bio -
ru od pa dów, za kup sprzę tu, po -
przez two rze nie tras prze jaz dów
śmie cia rek, czi po wa nie po jem ni -
ków oraz wsta wia nie ich na do ce -
lo we po se sje – pod kre śla Woj -
ciech Ja kub czak z MPO.

Jak tłu ma czy brak od bio ru
śmie ci na czas?

– Rze czy wi ście, zda rza ją się sy -
tu acje, że tra sa nie zo sta je w ca ło -
ści zre ali zo wa na, a od biór od pa -
dów na stę pu je ko lej ne go dnia.
Dzie je się tak, po nie waż na dal
ma my utrud nio ny do stęp do czę -
ści nie ru cho mo ści. Obec nie po -
sia da my 92% klu czy do al ta nek.
Od biór od pa dów z 10 dziel nic wy -
mu sił wpro wa dze nie dru giej
zmia ny, któ rej pra cow ni cy bo ry -
ka ją się z utrud nio nym do stę pem
do al tan ze wzglę du na to, że
miesz kań cy i za rząd cy nie ru cho -

mo ści nie są jesz cze przy zwy cza je -
ni, że od pa dy od bie ra ne są ta kże
w go dzi nach po po łu dnio wych
i wie czor nych. Na le ży też pa mię -
tać, że na si kie row cy ca ły czas
uczą się no wych tras – wy ja śnia
rzecz nik MPO.

Pro ble my z ga ba ry ta mi? MPO:
prze sa dzo ne

– Są za bie ra ne od dziel ny mi tra -
sa mi i po jaz da mi. Ich od biór od -
by wa się w za bu do wie wie lo ro -
dzin nej na zgło sze nie ad mi ni stra -
to ra, na to miast w za bu do wie jed -
no ro dzin nej raz w mie sią cu zgod -

nie z har mo no gra mem za miesz -
czo nym na na szej stro nie – twier -
dzi Ja kub czak.

MPO: bę dzie le piej
Pierw szy mie siąc funk cjo no wa -

nia no we go sys te mu od bio ru od -
pa dów to dla MPO na uka na wła -
snych błę dach. Przed się bior stwo
ob słu gu je obec nie po nad mi lion
miesz kań ców sto li cy i od bie ra co -
dzien nie od pa dy z 26 ty się cy po -
jem ni ków. Przy ta kiej ska li na -
wet 1% błę du to zbyt du ża ilość
gni ją cych w ku błach od pa dów.

– Na szczę ście sy tu acja się nor -
mu je i no tu je my zna czą cy spa dek
licz by zgło szeń. W ostat nim ty go -
dniu sierp nia ode bra li śmy po -
nad 15-krot nie mniej te le fo nów
niż w ty go dniu pierw szym. Już te -
raz wpro wa dzi li śmy do na szych
tras ok. 1500 zmian na pod sta wie

zgło szeń od miesz kań ców. Du żo
z nich do ty czy po trze by do sta wie -
nia do dat ko wych po jem ni ków
na od pa dy se gre go wa ne, co
świad czy o tym, że miesz kań cy
uczą się se gre go wać i chcą to ro -
bić. To świet nie ro ku je na dal sze

mie sią ce – mó wi Woj ciech Ja kub -
czak.

Cze ka my na opi nie czy tel ni ków
na te mat ja ko ści funk cjo no wa nia
sys te mu na Bia ło łę ce – re dak -
cja@ga ze ta echo.pl.

AS

Śmieciowa czkawka
� Regularna nieregularność w odbieraniu odpadów, śmietniska wokół śmietników
– mieszkańcy na potęgę krytykują „śmieciową rewolucję” na Białołęce.
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MPO obsługuje
obecnie ponad milion
mieszkańców stolicy
i odbiera codziennie
odpady z 26 tysięcy
pojemników.



Ka nał Że rań ski mógł by być
naj bar dziej re pre zen ta cyj ną „uli -
cą” Bia ło łę ki, ale ja ki jest, ka żdy
wi dzi. To, o czym pi sa li śmy rów no
czte ry la ta te mu, brzmi dziś jak
pri ma apri li so wy żart: „Ka nał Że -
rań ski oży je i bę dzie peł nił funk -
cję ko mu ni ka cyj ną i re kre acyj ną
dla War sza wy – za po wia da bur -
mistrz Bia ło łę ki Ja cek Ka znow -

ski. Kon cep cja tram wa ju wod ne -
go jest już go to wa”. Kon cep cja ta
upa dła, jak i wszyst kie in ne. Dzię -
ki gło som miesz kań ców w przy -
szłym ro ku zre wi ta li zo wa ny zo sta -
nie za chod ni brzeg ka na łu
przy Ko wal czy ka i Krzy żów ki. Sa -
mo siej ski i chwa sty znik ną, sta ną
ław ki… i to na ra zie ty le. A co
mo gło by po wstać nad Ka na łem?

Ar cy cie ka wy pro jekt za pre zen -
to wa li w ra mach fe sti wa lu Fu tu -
wa wa ar chi tek ci Mar ta Frej da
i Mi chał Grat kow ski (Mo ko Ar -
chi tects / MFRMGR). W si lo -
sach nad Ka na łem, kie dyś peł nią -
cych funk cję ma ga zy nu ce men tu,
do strze gli po ten cjał do stwo rze -
nia ca ło rocz ne go cen trum nur ko -
wa nia i in do or sky di vin gu, czy li

sko ków w tu ne lu ae ro dy na micz -
nym.

– Ist nie ją cy obiekt zna ko mi cie
na da je się do tej in we sty cji. Bę -
dzie je dy nym w Pol sce miej scem,
gdzie adep ci nur ko wa nia bę dą
mo gli w bez piecz ny i kon tro lo wa -
ny spo sób ćwi czyć scho dze nie
na głę bo kość 25 m – czy ta my
w opi sie pro jek tu. – Ba sen -stud -

nia, znaj du ją cy się w jed nym si lo -
sie, ma po łą cze nie z „ja ski nią”
w dru gim cy lin drze. To ide al ne
miej sce do tre nin gu nur ko wań we
wra kach. W dru gim si lo sie oprócz
ja ski ni znaj do wać się bę dzie prze -
strzeń tech nicz na i Cen trum In -
do or Sky di vin gu. To miej sce,
w któ rym bę dą speł niać się od -
wiecz ne ma rze nia lu dzi o la ta niu.
W „tu bie” pod wpły wem pę du
po wie trza bę dzie mo żna bez -
piecz nie tre no wać akro ba cje
w po wie trzu.

W ośmio pię tro wym cen trum
zna la zły by się ka wiar nia, skle py,
czy tel nia, biu ra i ho stel, a na sa -
mej gó rze bar. No wy bu dy nek po -
wstał by przez umiesz cze nie lek -
kich sta lo wych mo du łów na ze -
wnętrz nych ścia nach si lo sów, two -
rząc fan ta stycz ną bry łę, któ ra by -
ła by atrak cją sa mą w so bie.

By ła by… ale cza sem trze ba za -
czy nać od ma łych kro ków. Cze ka -
my na re ali za cję in we sty cji z bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go i uprząt -
nię cie te re nu nad Ka na łem.

DG

Wizjonerski projekt dla kanału
�Niesamowity wizualnie projekt zabudowań nad Kanałem Żerańskim zaprezentowali architekci z Moko Architects / MFRMGR.

Uru cho mie nia ko mu ni ka cji
miej skiej w tym re jo nie od daw -
na do ma ga li się miesz kań cy osie -
dla Por to wa, któ rzy wio sną ze bra -
li w tej spra wie po nad 1000 pod -
pi sów. Ich ży cze nie zo sta ło wresz -
cie speł nio ne. Od po cząt ku wrze -
śnia My śli bor ską kur su je znacz -

nie przed łu żo na li nia 211. Au to -
bus, któ ry do tych czas koń czył tra -
sę obok pę tli tram wa jo wej Sta re
Świ dry, skrę ca te raz na skrzy żo -
wa niu Świ der skiej z My śli bor ską
w pra wo, uni ka jąc two rzą cych się
tam kor ków. Na stęp nie za trzy mu -
je się na przy stan kach Płu żnic ka

(na żą da nie), Kasz ta no wa (nż),
Lau ro wa, Kon wa lio wa, Ka nał Że -
rań ski (nż) i EC Że rań (nż), koń -
cząc tra sę na pę tli Że rań FSO.

Dzię ki te mu no we osie dla mię -
dzy Mo dliń ską a Wi słą do sta ły
bez po śred nie po łą cze nie ze znaj -
du ją cy mi się na Tar cho mi nie me -

dia te ką, mar ke ta mi, przy chod nią
i Szko łą Pod sta wo wą nr 314. Li nia
kur su je w szczy cie co 15 min. To
po win no wy star czyć do za pew nie -
nia dzie ciom do jaz du do szko ły
a do ro słym po móc w za ła twia niu
co dzien nych spraw. Kie row cy pro -
wa dzą cy ma łe au to bu sy li nii 211
mó wią, że na tra sie z Bu ko wa
na Że rań dwa ra zy na stę pu je cał -
ko wi ta wy mia na pa sa że rów: na pę -
tli No wo dwo ry i na przy stan kach
My śli bor ska i Po ra jów. Pa sa że ro -
wie prze sia da ją się tam do li nii wy -
je żdża ją cych po za dziel ni cę al bo
po pro stu koń czą jaz dę. Czy li
wszyst ko jest zgod nie z pla nem,
bo 211 mia ło być li nią lo kal no -
-szkol ną.

– Je stem nie zmier nie za do wo lo -
na, gdyż blisko dwuletnie za bie gi
mo je i za rzą du dziel ni cy przy nio sły
ocze ki wa ny efekt – mó wi rad na
Ilo na Łąc ka. – Nie by ło by te go
suk ce su bez ol brzy mie go wspar cia
ze stro ny miesz kań ców. Sta ra nia
władz dziel ni cy o uru cho mie nie tej
li nii roz po czę ły się już w 2012 r.,
kie dy roz po czę ła się bu do wa ko -

lej nych szkół pod sta wo wych i po -
ja wił się te mat no wej re jo ni za cji.

Dla miesz kań ców osie dla Por to -
wa szyb ki do jazd ko mu ni ka cją
miej ską do cen trum War sza wy na -
dal ozna cza jed nak dwie prze siad -

ki, na Sta rych Świ drach i Mło ci -
nach. Opcja z prze siad ką
przy Kon wa lio wej do 518 ozna cza
bo wiem ugrzęź nię cie w kor kach.

Jed no cze śnie po wa ka cjach
do nor mal ne go funk cjo no wa nia
na Tar cho mi nie i No wo dwo rach
wró ci ły li nie E -4, E -6, E -8,152
i 518.

511 po zo sta je na ra zie na tra sie
na Mło ci ny. Ma ło po pu lar ne 126
na dal bę dzie kur so wać we dług
wa ka cyj ne go roz kła du.

DG

Jest komunikacja miejska na Portowej
� Mieszkańcy nowych osiedli na północnym Żeraniu wreszcie doczekali się
komunikacji miejskiej. Czy jedna linia autobusowa wystarczy?

511 pozostaje
na razie na trasie
na Młociny. Mało
popularne 126 nadal
będzie kursować według
wakacyjnego rozkładu.

Tak prezentuje się przystanek przy Laurowej. 
W drodze z Tarchomina wysiada tu większość pasażerów

Biu ro re kla my: ul. Bohaterów 18a, tel. 22 614-58-03, re kla ma@ga ze ta echo.pl

Twoja firma ma ma ło pie nię dzy na re kla mę?
Ce luj pre cy zyj nie! W klien ta w kon kret nym re jo nie!

reklama w „Echu” tel. 502-280-72016

Po in for muj go, że do bry fryzjer/sklep/bar/szko ła/fo to graf/optyk/le karz 
– jest tuż w za się gu rę ki!

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ga ze ty, któ ra wę dru je na Ur sy nów czy Mo ko tów, sko ro Twoi klien ci 

to głów nie miesz kań cy Bia ło łę ki czy Bie lan.

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ulo tek, któ re za raz lą du ją w ulicz nym ko szu! Roz nieś je z na mi!

Na sza ga ze ta „wcho dzi do do mu”.

UUkazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy





DOM SPRZEDAM

Sprzedam dom wolnostojący w Białołęce
Dworskiej. Pow. domu 163 m2, działki
800 m2. Pomieszczenia jasne, łatwe do
aranżacji. Parter: oddzielna kuchnia,

salon z kominkiem, łazienka
i pomieszczenie gospodarcze

z przejściem do garażu. Garaż w bryle
budynku. Piętro: 3 sypialnie

i przestronna łazienka z wanną. Tel.
601-143-367

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam działkę budowlaną w Kałszynie gm.
Wieliszew 15 km od granicy Warszawy
z Jabłonną. Bardzo tanio! tel. 505 – 620-841

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

CCeennttrruumm  EEdduukkaaccjjii  MMaannddaarryynn,,  NNoowwooddwwoorryy  uull..
ŚŚwwiiaattoowwiiddaa,,  wwyynnaajjmmiiee  ssaallęę  nnaa  zzaajjęęcciiaa

ddyyddaakkttyycczznnee,,  eedduukkaaccyyjjnnee,,  sszzkkoolleenniioowwee  lluubb  iinnnnee..
TTeell..  888833--113322--338800

NAUKA
·Angielski – korepetycje z dojazdem do Ucznia.
Absolwentka anglistyki z doświadczeniem
w nauczaniu oferuje przygotowanie do matury,
FCE, egzaminu gimnazjalnego, szóstoklasisty,
konwersacje tel. 666-192-505

·Lekcje gry keyboard, fortepian, nauczycielka
502-935-459

MMaannddaarryynn  sszzkkoołłaa  jjęęzzyykkaa  cchhiińńsskkiieeggoo  zzaapprraasszzaa  nnaa
zzaajjęęcciiaa  jjęęzzyykkoowwee  ii eedduukkaaccyyjjnnee  ddzziieeccii,,  ddoorroossłłyycchh
ii sseenniioorróóww,,  wwsszzyyssttkkiiee  ppoozziioommyy  tteell::  888833--113322--338800

·MATEMATYKA – każdy zakres 605-726-395
·NIEMIECKI – autor książek, egz. maturalny,
język ogólny i zawodowy, autorska metoda,
konwersacje z DVD, skutecznie i atrakcyjnie,
www.naukaniemieckiego.pl, 603-881-419
·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
·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

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
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

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

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

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

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 antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·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

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 26.09,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 22.09. 
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:
12,14-19,21-26.09

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72018
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Herb Bia ło łę ki jest no wy (po -
wstał w la tach 90.), ale w peł ni
zgod ny z daw ną sztu ką he ral dycz -
ną i pe łen sym bo li.

W pra wym, zie lo nym po lu (he -
ral dy cy opi su ją her by z per spek ty -
wy ry ce rza trzy ma ją ce go tar czę)
wid nie je Sno pek (szw. Va sa),
herb dy na stii Wa zów. To znak, że
Bia ło łę ka na le ża ła do kró la Ja na
Ka zi mie rza, jak rów nież na wią za -
nie do nie daw nej, rol ni czej prze -
szło ści dziel ni cy. Le we, zło te po -
le, za wie ra fi gu rę zło żo ną z her -
bów Go łyń skich (lwa na basz cie)
i Osso liń skich (to po ra). Sa mą

dwu dziel ność her bu mo żna in ter -
pre to wać ja ko zjed no cze nie sil nie
zur ba ni zo wa nej czę ści dziel ni cy
– Tar cho mi na i No wo dwo rów
– z Zie lo ną Bia ło łę ką.

W bar dziej swo bod nej in ter pre -
ta cji lew za ma chu ją cy się to po -
rem na sno pek sia na jest sym bo -
lem de we lo pe rów i sa mo rzą dow -
ców, przy czy nia ją cych się do nisz -
cze nia hi sto rii i rol ni czej prze -
szło ści na szej oko li cy…

Etio pia to czy Bia ło łę ka?
Bar wy na fla dze daw nej gmi ny

po cho dzą z ko lo rów her bu – bra -

ku je tyl ko bie li – i są do kład nie ta -
kie sa me jak ko lo ry pa na fry kań -
skie, sym bo li zu ją ce jed ność Afry -
ki. Fla ga Bia ło łę ki ró żni się od fla -
gi Etio pii wy łącz nie bra kiem go -
dła! A że bar wy pa na fry kań skie
uży wa ne są ta kże przez ra sta fa -
rian, otwie ra się nam po le do ko -
lej nych in ter pre ta cji… Być mo że
wła dze na szej dziel ni cy po win ny
wy ko rzy stać tę przy pad ko wą zbie -
żność i zor ga ni zo wać ja kiś Dzień
Afry kań ski? Al bo przy naj mniej
udo stęp nić miej sce na etiop sko -
-ja maj ską im pre zę, któ rą ścią gnie
na Bia ło łę kę tłu my tu ry stów?

W oczekiwaniu
na niezależność

W te ma cie sym bo li Bia ło łę ki
jest jesz cze je den za baw ny szcze -
gół. Kie dy 12 lat te mu we szła
w ży cie tzw. usta wa war szaw ska
i prze kształ co no daw ne gmi ny
w dziel ni ce, fla ga po wie wa ją ca
przed ra tu szem przy Mo dliń skiej
zo sta ła zdję ta i od da na w de po zyt
do cza su od zy ska nia przez gmi nę

nie za le żno ści. Nie by ło by w tym
nic dziw ne go, gdy by nie fakt, że
de po zyt ten znaj du je się w ko ście -
le Naj święt szej Ma rii Pan ny Mat -
ki Pięk nej Mi ło ści przy My śli bor -
skiej, a sa mo prze ka za nie fla gi
mia ło miej sce pod czas mszy. Mo -
żna za tem do mnie my wać, że Bia -

ło łę ka jest obec nie pod za bo rem
War sza wy, a wkrót ce po zo sta ją cy
„na uchodź stwie” z ga bi ne tu bur -
mi strza Je rzy Smo czyń ski roz -
pocz nie ko lej ną pró bę od bi cia ra -
tu sza z rąk „na miest ni ka” Pio tra
Ja wor skie go.

DG

Rasta-flaga w kościele

O symbolach Białołęki
� Herb Białołęki jest jednym z najładniejszych w Warszawie a flaga dawnej gminy
ma rastafariańsko-etiopski wzór. Co symbolizują?

Flaga Białołęki trafiła do kościoła przy Myśliborskiej

Przy sta nek Mań ki -Woj dy na
Bia ło łę ce jest te go przy kła dem.
Kosz na śmie ci i słu pek przy stan -
ko wy nie speł niał wy mo gów
miesz kań ców, więc przy sta nek
wzbo ga cił się o sie dzi sko.
Na pro wi zo rycz nym – przy znaj -
my – po stu men cie z drew na

i kost ki bru ko wej stoi dum nie
reszt ka ka na py czy in ne go me bla,
któ ra po zwo li pa sa że ro wi w mia -
rę kom for to wo cze kać na przy -
jazd au to bu su 120.

Na stęp nym kro kiem za pew ne
bę dzie ogro do wy pa ra sol.

(red)

Migawka z okolicy
…by pasażerom było wygodniej
� Wiadomo, że pasażerowie narzekają na komfort
jazdy autobusami, na zdemolowane przystanki…
A przecież wystarczy odrobina wkładu własnego, by
jakość czekania na przykład była lepsza.



Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Dru ga od sło na ry wa li za cji na
10-ki lo me tro wej pę tli już za na mi.
Mi ło śni cy bie ga nia, jesz cze licz -
niej niż w ubie głym ro ku, sta wi li
się na star cie Bie gu przez
Most 2014. W wy jąt ko wo sło necz -
ne, nie dziel ne przed po łu dnie
czer wo ne ko szul ki bie ga czy za peł -
nia ły ko lej ne od cin ki tra sy. W bie -
gu wzię li udział rów nież przed sta -
wi cie le Ra dy Dziel ni cy i bur mistrz
Bia ło łę ki Piotr Ja wor ski. Uczest -
ni cy wy star to wa li przy ul. Ksią żko -
wej tuż obok Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu. Po bie gli uli ca mi
Tar cho mi na i No wo dwo rów, skie -
ro wa li się na Most Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie, a na stęp nie za -
wró ci li na pół met ku tra sy

przy ul. Wy brze że Gdań skie, wra -
ca jąc tą sa mą dro gą. Li mit cza so -
wy, ja ki prze wi dzia no na po ko na -
nie wy zna czo nych w ten spo sób 10
ki lo me trów wy no sił 1,5 go dzi ny.
Naj szyb szy za wod nik Emil Do bro -
wol ski po ko nał tra sę w cza sie 30
mi nut 56 se kund. Ka żdy z bie ga -
czy, któ ry ukoń czył ry wa li za cję,
otrzy mał pa miąt ko wy me dal.
Wśród uczest ni ków roz lo so wa no
też m.in. ta ble ty oraz vo uche ry
na fit ness i kort te ni so wy. Dla naj -
lep szych przy go to wa no pu cha ry,
sta tu et ki oraz atrak cyj ne na gro dy
rze czo we. Li stę zwy cięz ców oraz
wy ni ki w po zo sta łych ka te go riach
mo żna zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej: bieg prze zmost.pl.

Pobiegli przez most po raz drugiPonad pięćset osób wystartowało w kolejnej edycji jednej z największych imprez sportowych na Białołęce.


