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Pół bie dy, kie dy skoń czy się
na zaj rze niu do siat ki czy to reb ki
(swo ją dro gą nie wszy scy wie dzą,
że nie mu si my się na to zga dzać,
a mo że my za żą dać przy jaz du po li -
cji, bo tyl ko ona jest upraw nio na
do prze szu kań). Go rzej, gdy za ba -
wa w ochro nia rzy i zło dziei prze -
cią ga się w cza sie. Pra wie pół to rej
go dzi ny spę dzi ła w Kau flan dzie
przy Me hof fe ra na sza czy tel nicz -

ka, po dej rze wa na o kra dzież jed -
no ra zo wych ma szy nek do go le nia.

– Te go dnia dzie ci wcze śniej wró -
ci ły ze szko ły, nie zdą ży łam zro bić
za ku pów przed ich przyj ściem, więc
zo sta wi łam je na chwi lę w do mu
i po je cha łam do Kau flan du. Li sta
spra wun ków by ła krót ka. My śla łam,
że po 20 mi nu tach bę dę z po wro tem
– za czy na swo ją hi sto rię pa ni Jo la.

Wszyst ko szło zgod nie z pla -
nem, do pó ki nie ode szła od ka sy.
Wte dy za pisz cza ła bram ka i na -
tych miast po ja wił się ochro niarz.
Po pro sił czy tel nicz kę o po ka za nie
za war to ści to reb ki. Oka za ło się,
że mia ła w niej ku pio ne kil ka dni
wcze śniej ma szyn ki do go le nia.

– Zwy czaj nie o nich za po mnia -
łam. Sta ra łam się to wy tłu ma czyć
ochro nia rzom, ale oni po wta rza li
jak man trę: „uak tyw nił się sys tem
an ty kra dzie żo wy i spra wę trze ba
wy ja śnić”. W skle pie są ka me ry,
więc za żą da łam, aby ochro na przej -
rza ła ich za pis i prze śle dzi ła mo ją
dro gę przez sklep – wte dy był by do -
wód na to, że ni cze go nie ukra -
dłam. Nikt mnie nie słu chał. W no -
sie mie li to, że zo sta wi łam ma łe
dzie ci sa me w do mu! Za żą da łam
roz mo wy z kimś z kie row nic twa
skle pu, ale nikt się do mnie nie po -
fa ty go wał. Po pro szo no mnie
o przej ście do osob ne go po miesz -
cze nia, w któ rym jak zło dzie ja pil -
no wa ły mnie dwie oso by, po czym
we zwa no po li cję – opo wia da ko bie -

ta. Zde ner wo wa na (dzie ci prze cież
cze ka ły, a izo la cja w klau stro fo bicz -
nie ma łym po miesz cze niu po wo do -
wa ła do dat ko wy stres) go to wa by ła
za pła cić po now nie za te ma szyn ki
– ca łe 7,69 zł, bo nie mo gła już dłu -
żej cze kać. Nie ste ty, ta kiej mo żli -
wo ści nie by ło. Na szczę ście po li cja
przy je cha ła dość szyb ko i do pie ro
na wy raź ne po le ce nie funk cjo na -
riu szy ochro nia rze zde cy do wa li się
na przej rze nie mo ni to rin gu, choć
wcze śniej twier dzi li, że mo gą udo -
stęp nić za pis je dy nie na pi sem ny
wnio sek po li cji lub są du. Zro bi li to
po dłu giej roz mo wie te le fo nicz nej
ze swo im sze fem, bo mu sie li uzy -
skać je go zgo dę. Po li cjan ci by li bar -
dzo zi ry to wa ni tym, że mu szą cze -
kać aż szef ochro ny wy ra zi zgo dę
na przej rze nie za pi su mo ni to rin gu.
Oczy wi ście oka za ło się, że ma szyn -
ki nie zo sta ły skra dzio ne, tym sa -
mym spra wy nie by ło. Pa dło krót -
kie „prze pra sza my” i uzna no ca łą
spra wę za za koń czo ną.

Bram ki wej ścio we mil cza ły
Pa ni Jo la do dziś nie ro zu mie,

dla cze go nie szczę sne ma szyn ki nie
uak tyw ni ły alar mu przy bram ce
wej ścio wej. – Tak się zda rza. Bram -
ka wej ścio wa jest sze ro ka, a te
przy ka sach wę ższe, dla te go bar -
dziej czu łe – wy ja śnia nam dy rek cja
bia ło łęc kie go Kau flan du. Pa ni dy -
rek tor pod kre śla też, że w tym dniu
nie by ła obec na w skle pie i nic jej

dokończenie na stronie 2

Dlaczego
maszynki nie uaktywniły
alarmu przy bramce
wejściowej?

Ochrona lekceważy klientów
� Głośno pikające bramki przy wyjściu wywołujące podejrzliwe spojrzenia personelu,
niezdrowe zainteresowanie klientów i bardziej lub mniej grzeczne „pójdzie Pan/Pani
ze mną” – każdy, kto kiedykolwiek został zatrzymany przez ochronę marketu
– zakładamy, że niesłusznie – zna to uczucie irytacji, zawstydzenia i bezsilności.

Rozmowa
z Piotrem Guziałem,

burmistrzem Ursynowa,
kandydatem

na prezydenta
Warszawy

– czytaj na stronie 6

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem te l .  502-280-720



nie wia do mo o tym, że by kto kol -
wiek z klien tów chciał z nią roz ma -
wiać. Na py ta nie, dla cze go ochro -
nia rze nie obej rze li za pi su mo ni to -
rin gu, za nim we zwa li po li cję, od po -
wia da: – Ta kie ma my pro ce du ry.
Do ty czą one na wet naj tań szych
rze czy. Wzy wa my po li cję i do pie ro
wte dy mo że my od two rzyć za pis
mo ni to rin gu – pod kre śli ła.

Ochro niarz, któ ry te go dnia
ujął pa nią Jo lę, nie ma wąt pli wo -
ści – je go zda niem ak cja zo sta ła
prze pro wa dzo na pro fe sjo nal nie.
– Uak tyw nił się sys tem an ty kra -
dzie żo wy i pa ni zo sta ła uję ta. Nie
mam kom pe ten cji do udzie la nia
in nych in for ma cji – ko men tu je.
Obie cał, że skon tak tu je się z na -
mi szef fir my chro nią cej Kau -
fland, tak jed nak się nie sta ło. Nie
otrzy ma li śmy też od po wie dzi
na py ta nia wy sła ne e -ma ilem.

Sze fo stwo fir my Kau fland prze -
pra sza za sy tu ację, choć je dy nie
kur tu azyj nie i tyl ko dla te go, że
spra wą za in te re so wa li się dzien ni -
ka rze. Na na sze py ta nia od po wia -
da ogól nie i w za sa dzie ni cze go
się nie do wia du je my.

– Jest nam nie zmier nie przy kro
z po wo du opi sa ne go zda rze nia i nie -
do god no ści, ja kie spo tka ły na szą
klient kę. W umo wach za war tych
z fir ma mi ochro niar ski mi Kau fland
Pol ska bar dzo szcze gó ło wo okre śla
za sa dy pra cy, nie ak cep tu jąc dzia łań
sprzecz nych z pol skim pra wem, ani
zbyt ucią żli wych dla na szych klien -
tów – mó wi Grze gorz Po lak z biu ra
pra so we go Kau fland Pol ska i do da -
je, że o ca łym zda rze niu po in for mo -
wa ny zo stał szef dzia łu od po wie -
dzial ne go za współ pra cę z fir ma mi
ochro niar ski mi. – Chciał bym za -
pew nić, że ta kie zgło sze nia trak tu je -
my nie zwy kle po wa żnie i do ło ży my
wszel kich sta rań, by ja kość ob słu gi
by ła jak naj lep sza, a ta kie sy tu acje
nie mia ły miej sca – za pew nia Po lak.

Policja fatygowana
do błahostki

Po za ner wa mi na szej czy tel nicz ki
jest jesz cze in na stro na me da lu tej
hi sto rii. Do tak try wial nej spra wy
mu siał przy je chać pa trol po li cji.
Bio rąc pod uwa gę ce nę ma szy nek
– koszt pa li wa i cza su pra cy funk cjo -
na riu szy jest nie współ mier nie du ży.

– Ma my obo wią zek przy je żdżać
na ka żdą in ter wen cję, nie za le żnie

od te go cze go ona do ty czy. Na miej -
scu oce nia my, czy do szło do wy kro -
cze nia, prze stęp stwa, czy też nic się
nie sta ło – tłu ma czy Ka ta rzy na Bal -
cerz z Ko men dy Głów nej Po li cji.

Wy ja śnia też, że w przy pad ku po -
dej rze nia prze stęp stwa ochro na ma
pra wo ująć (nie za trzy mać) oso bę.
Czym to się ró żni i co w prak ty ce
mo gą ochro nia rze? Ma ją pra wo
unie mo żli wić nam wyj ście ze skle pu,
przy trzy mać nas za rę kę lub za sta -
wić wyj ście. Ja ko po ten cjal ni po dej -
rza ni nie mu si my ani otwie rać to -
reb ki, ani oka zy wać żad nych do ku -
men tów do cza su przy jaz du po li cji.

Jak nie ofi cjal nie usły sze li śmy
od jed ne go z pra cow ni ków fir my
ochro niar skiej z War sza wy, ochro -
nia rze naj czę ściej do sta ją pre mie
od efek tyw no ści, dla te go wy nik
– czy li ka żde uję cie klien ta – jest dla
nich wa żne, stąd czę sta nad gor li -
wość w wy ko ny wa niu obo wiąz ków.

AS

Nasz ko men tarz:
Za cho wa nie ochro nia rzy w Kau -

flan dzie w tym i za pew ne w in nych
po dob nych przy pad kach (sko ro ta -
kie są pro ce du ry) jest skan da licz ne.
Po dob nie jak skan da licz ne są pró by
wy ja śnie nia tej sy tu acji przez sze fo -
wą mar ke tu i rzecz ni ka fir my. Bro -
niąc swo ich pro ce dur, Kau fland

ośmie sza się w spo sób bez czel ny
i iry tu ją cy. Prze trzy my wa nie klien -
tów przez ochro nę dys po nu ją cą na -
gra niem mo ni to rin gu, mo gą cą sa -
mo dziel nie w cią gu kil ku mi nut
przej rzeć za pis i wy ja śnić, czy rze czy -
wi ście kra dzież mia ła miej sce – kwa -
li fi ku je się do oska rże nia za rów no
fir my ochro niar skiej, jak i Kau flan du
o dzia ła nia cał ko wi cie bez praw ne.
Brak sza cun ku dla klien ta i je go cza -
su, na ra ża nie czło wie ka na zbęd ny
stres, za my ka nie w ma łym po miesz -
cze niu – to wszyst ko jest po zba wio ne
sen su i zdro we go roz sąd ku, a pró ba
tłu ma cze nia się pro ce du ra mi
po pro stu ża ło sna. Roz są dek na ka -

zu je tak szyb ko jak się da przej rzeć
mo ni to ring, a po li cję wzy wać do pie -
ro wów czas, gdy jest pew ność, że
klient rze czy wi ście ukradł. W prze -
ciw nym ra zie na tych miast na le ży
klien ta prze pro sić ku po nem na do -
dat ko we za ku py. Dla cze go? Bo
bram ki przy wej ściu po win ny być tak
sa mo czu łe, jak te przy ka sach. Tłu -
ma cze nie, że są sze rzej usta wio ne
i dla te go nie za wsze pi ka ją kom pro -
mi tu je Kau fland na ca łej li nii, świad -
czy o non sza lanc kim trak to wa niu
klien tów i jest do wo dem na za nie -
dba nie obo wiąz ków przez dy rek cję,
któ re go nic nie uspra wie dli wia.

Bar tek Wo łek

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

dokończenie ze strony 1

Ochrona lekceważy klientów

Skrzyn ka z na klej ka mi „Nie do -
ty kać! Urzą dze nie elek trycz ne!”
wy lą do wa ła np. mię dzy wia tą
a śmiet ni kiem na przy stan ku
przy ul. Me hof fe ra w stro nę cen -
trum. Dziw na lo ka li za cja spra wia,
że z da le ka mo żna ją wziąć za ja kiś

no wy mo del bi le to ma tu. Cie ka we,
kie dy „po pie ści” prą dem pierw -
szych we so łych pa sa że rów, cze ka -
ją cych po spo ży ciu na noc ny au to -
bus i szu ka ją cych tak po trzeb ne go
w cię żkich chwi lach opar cia?

DG

Migawki z okolicy

Prąd na przystanku
� Przy okazji budowy linii tramwajowej na przystankach
przy ul. Światowida stanęły „magiczne skrzynki”.
Lokalizacja niektórych z nich budzi zdumienie.
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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

Ja Nor bert Mi chał Sob czak prze pra szam Pa na

Pio tra Ko toń skie go, pro wa dzą ce go au to ry zo wa ny

warsz tat sa mo cho do wy „Ko toń ski Bosch Ser wis”

za na ru sze nie dóbr oso bi stych w po sta ci czci i do -

bre go imie nia, po le ga ją ce go na na zwa niu go zło -

dzie jem i oszu stem, czym na ra zi łem go na utra tę

za ufa nia i znie wa ży łem je go oso bę. 

Prze pra szam jed no cze śnie Pa na Pio tra Ko toń -

skie go za wszel kie nie do god no ści wy ni kłe z po wo du

wy sta wie nia nie praw dzi we go, oszczer cze go ko men -

ta rza na por ta lu in ter ne to wym www.dw.waw.pl

i po le cam jed no cze śnie w/w warsz tat sa mo cho do wy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Przy ja zny Tar cho min zwra ca
uwa gę, że wła dze War sza wy zo bo -
wią za ły się do re ali za cji stra te gii
zrów no wa żo ne go roz wo ju sys te -
mu trans por to we go, za kła da ją cej
pro mo cję ko mu ni ka cji miej skiej
i ro we rów kosz tem pry wat nych
sa mo cho dów. Zda niem ak ty wi -
stów bu do wa dru giej jezd ni kłó ci
się ze stra te gią.

– Bio rąc pod uwa gę re ali za cję
za ło żeń stra te gii oraz ten den cje
glo bal ne, a ta kże przy kła dy roz -
wią zań przy ję tych w in nych mia -
stach eu ro pej skich, ruch po jaz -
dów in dy wi du al nych w ob rę bie
mia sta po wi nien się mi ni ma li zo -
wać, a w naj gor szym przy pad ku
utrzy mać na sta łym po zio mie
– pi sze w pe ty cji skie ro wa nej

do pre zy dent Han ny Gron kie -
wicz -Waltz Ma rek Dy lic ki. – To
za ło że nie ja sno pod wa ża sens
roz bu do wy uli cy.

We dług Przy ja zne go Tar cho mi -
na Za rząd Trans por tu Miej skie go
po wi nien ofi cjal nie zre zy gno wać
z bu do wy dru giej jezd ni i sku pić
się na przed łu że niu li nii tram wa -
jo wej do Win ni cy. A co po win no
po wstać w miej scu re zer wy te re nu
pod dru gą jezd nię?

– Zie lo ny pa saż od My śli bor -
skiej aż po No wo dwo ry – mó wi
Ja cek Jac kow ski. – Bez po śred nio
przy to rach ni ski ży wo płot. Za raz
za ży wo pło tem sze ro ka dro ga ro -
we ro wa, któ ra mo gła by słu żyć 
ta kże ja ko do jazd dla ka re tek.
Za nią zie leń w sty lu par ko wym,
z drze wa mi i ław ka mi. Za le ży
nam na du żej ilo ści zie le ni, szcze -
gól nie drzew.

– To ro wi sko po win no być ob sa -
dzo ne gę stym ży wo pło tem z krze -
wów kwit ną cych róż no barw nie,
aby w każ dej po rze ro ku ko lor
kwia tów przy da wał uli cy uro ku
– do da je rad ny i czło nek 
SI SKOM Woj ciech Tu masz, ale

nie po pie ra Przy ja zne go Tar cho -
mi na. – Po wschod niej stro nie no -
wej jezd ni na le ża ło by za sa dzić
po dwój ny szpa ler drzew, w cie niu
któ rych prze bie ga ły by dro ga ro -
we ro wa i chod nik. Przy głów nych
skrzy żo wa niach, w od da li od ulic
war to by ło by zbu do wać wod ne
pla ce za baw, po dob ne do fon tan -
ny przy Ar ka dii.

SI SKOM: budować jezdnię!
SI SKOM nie zga dza się jed nak

z Przy ja znym Tar cho mi nem, je śli
cho dzi o sze ro kość dro gi, opo wia -
da jąc się za prze kro jem 2×2.

– Zbu do wa nie dru giej jezd ni
już te raz spo wo du je, że Tar cho -
min nie bę dzie na dłu gie la ta za -
go spo da ro wa ny tym cza so wo
w pa sie przy szłej jezd ni ul. Świa -
to wi da, jak np. Bie la ny, gdzie po -
wsta ły nie upo rząd ko wa ne par kin -
gi lub ba zar ki – mó wi Tu masz.
– Dru ga nit ka da mo żli wość wy -
go spo da ro wa nia na ist nie ją cej
sze ro kiej jezd ni miejsc do par ko -
wa nia rów no le głe go, tak po trzeb -
nych na Tar cho mi nie, zwłasz cza
po li kwi da cji kil ku dzie się ciu

miejsc par kin go wych w za to kach
przy ul. Ćmie low skiej – do da je,
przy po mi na jąc o in te re sach kie -
row ców.

A ja ka ul. Świa to wi da by ła by
naj lep sza dla pie szych i pa sa że -
rów ko mu ni ka cji miej skiej?

– Obec ny prze krój uli cy jest du żo
bez piecz niej szy niż pla no wa ny
– mó wi Ja cek Grunt -Me jer, psy -
cho log trans por tu z Uni wer sy te tu
War szaw skie go. – Kie row cy nie
ma ją mo żli wo ści wy prze dza nia
w oko li cach przejść dla pie szych.
Mniej szy prze krój uli cy ozna cza też
krót szy czas przej ścia przez jezd nię.
Pie si zdą żą przejść przez nią
w krót szym cza sie, więc czas ewa -
ku acji się skra ca – jest to roz wią za -
nie ko rzyst ne ta kże dla kie row ców.
Wę ższa jezd nia to ta kże mniej szy
ha łas, bo jest na niej mniej wol niej
ja dą cych aut. Ko lej ną za le tą jest
mniej sza te re no chłon ność. Po ja wia
się miej sce na szer szy chod nik, zie -
leń, szer szą dro gę dla ro we rów czy
wię cej drzew.

Jak pi sa li śmy nie daw no, ZTM
ofi cjal nie utrzy mu je, że dru ga jezd -
nia po wsta nie „w przy szło ści”. Nie -
ofi cjal nie do wie dzie li śmy się jed -
nak, że wszel kie de cy zje są wstrzy -
ma ne co naj mniej do li sto pa do -
wych wy bo rów sa mo rzą do wych.

DG

Światowida: zielona aleja zamiast ulicy?
� Stowarzyszenie Przyjazny Tarchomin, które powstało na fali protestu przeciwko budowie drugiej jezdni
ul. Światowida, proponuje przekształcenie głównej ulicy Tarchomina i Nowodworów w „zieloną aleję”.

Przyjazny Tarchomin proponuje zagospodarowanie zielonego
terenu wzdłuż Światowida, po którym spaceruje wielu

mieszkańców
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Od bę dzie się ona 18 paź dzier ni -
ka o godz. 18.00 w sa li kon fe ren -
cyj nej urzę du dziel ni cy Bia ło łę ka.
Bę dzie trans mi to wa na przez in -
ter net.

De ba ta bę dzie po dzie lo na
na trzy blo ki te ma tycz ne: edu ka -
cja, ko mu ni ka cja i spra wy spo łecz -
ne. We zmą w niej udział przed sta -
wi cie le ugru po wań re pre zen to wa -
nych w ra dzie dziel ni cy: Pra wo
i Spra wie dli wość, Plat for ma Oby -
wa tel ska, So jusz Le wi cy De mo -
kra tycz nej, Wspól no ta Sa mo rzą -
do wa Go spo dar ność oraz Ini cja ty -
wa Miesz kań ców Bia ło łę ki.

Ka żde ugru po wa nie re pre zen -
to wa ne bę dzie przez jed ne go
przed sta wi cie la. Ko lej ność wy po -
wie dzi na po szcze gól ne te ma ty
bę dzie usta la na w dro dze lo so wa -
nia, a czas wy po wie dzi na je den
te mat bę dzie wy no sił trzy mi nu ty.

Jak pi sa łem w po przed nim
„Echu” w ka żdej po rząd nej de ba cie
po wi nien być mo de ra tor, któ ry bę -
dzie pil no wał usta lo nych za sad oraz
nada roz mo wie dy na mi kę. Uda ło
mi się do te go na mó wić oso bę, któ -

ra jest au to ry te tem lo kal nym i cie -
szy się sym pa tią wie lu miesz kań ców
Bia ło łę ki oraz zo sta ła za ak cep to wa -
na przez wszyst kie stro ny. Mo de ra -
to rem de ba ty bę dzie Bar tło miej
Włod kow ski – pre zes Fun da cji Ave
i prze wod ni czą cy Dziel ni co wej Ko -
mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go.

Mo de ra tor za da jed no py ta nie
w ka żdym te ma cie, aby dys ku sja
by ła cie kaw sza. Na za koń cze nie ka -
żdy z uczest ni ków bę dzie miał oka -
zję do krót kie go pod su mo wa nia.

Mam na dzie ję, że de ba ta sta nie
się no wą tra dy cją, któ ra na sta łe za -
go ści w przed wy bor czych szran -
kach, do któ rych sta je my co czte ry
la ta. Te go ty pu przed się wzię cia uczą
nas kul tu ry de ba to wa nia i czę sto ro -
dzą wo lę współ pra cy. Miesz kań cy
bę dą mo gli po znać ró żne wi zje
przy szło ści dziel ni cy i dzię ki te mu
bę dą mo gli wy ro bić so bie wła sną
oce nę po szcze gól nych ko mi te tów.

Piotr Oracz

Roz wój sys te mu B+R za po wia -
da pod war szaw skie Le gio no wo,
dzię ki ogro dzo nym par kin gom
co raz le piej ma się w Waw rze,
spraw dza się też w Mar kach, choć
tam prze siad ka jest z ko niecz no -
ści do au to bu sów. Spo śród bia ło -
łęc kich sta cji SKM -ki i Ko lei Ma -
zo wiec kich sto ja ki ro we ro we są
tyl ko na Chosz czów ce, ale umo -
żli wia ją one przy pię cie za le d wie
ośmiu jed no śla dów. Na Płu dach
jest 10 miejsc, jed nak od da lo nych
od sta cji o po nad 150 me trów (!),
więc ro we rzy ści zo sta wia ją po jaz -
dy przy pię te do ba rie rek na pe ro -
nach. Na Że ra niu brak nie tyl ko
sto ja ków, ale na wet ba rie rek.

Pro ble ma tycz ne dla ro we rzy stów
jest cza sem sa mo do sta nie się
na pe ron: na Że ra niu to praw dzi -
wa dro ga przez mę kę, bo po jazd

trze ba prze nieść po scho dach
(kosz mar dla wła ści cie li ro we rów
ze sta lo wą ra mą lub ma ją cych pro -
ble my z ple ca mi). Na Płu dach do -
jazd na dru gą stro nę to rów – z per -
spek ty wy ja dą ce go ro we rem – wią -
że się z ko niecz no ścią prze je cha nia
przez stro my wia dukt bez wy zna -
czo ne go pa sa dla ro we rów. Teo re -
tycz nie mo żna zje chać z ro we rem
win dą, ale ta naj czę ściej nie dzia ła
i nie ka żdy ro wer się w niej mie ści,
więc al bo trze ba scho dzić po scho -
dach z jed no śla dem na ple cach al -
bo zje chać z wia duk tu i do łem
wró cić na pe ron.

Do SKM -ki na Bia ło łę ce wciąż
nie mo żna do je chać ro we rem pu -
blicz nym – sta cja Ve tu ri lo zna la -
zła się jed nak na tym cza so wej pę -
tli tram wa jo wej No we Świ -
dry. I wła śnie to miej sce nie ocze -

ki wa nie sta ło się za lą żkiem sys te -
mu B+R na Bia ło łę ce. To bar dzo
wy god ne dla osób, któ re nie czu ją

się na si łach, by prze je żdżać ro -
we rem przez most Pół noc ny
na wy ższy, bie lań ski brzeg Wi sły.

Do tram wa ju mo żna do je chać,
za bie ra jąc Ve tu ri lo z oko lic urzę -
du dziel ni cy lub No wo dwo rów. To
jed nak – z po wo du ubo go ści sys -
te mu na Bia ło łę ce – jest roz wią -
za niem dla kil ku na stu osób w go -
dzi nach szczy tu.

DG

Bike&ride nadal w powijakach
� Bike&ride to prawdopodobnie najbardziej ekologiczny system transportu, jaki
wymyślono: dojeżdżamy rowerem do stacji metra lub pętli tramwajowej, zostawiamy
rower i jedziemy dalej po szynach. Na Białołęce wciąż brakuje infrastruktury.

Pętla
tramwajowa Nowe Świdry
stała się nieoczekiwanie
zalążkiem systemu B+R
na Białołęce.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka

Pierwsza taka debata!
� W poprzednim numerze „Echa” przedstawiłem koncepcję
debaty samorządowej pomiędzy liderami ugrupowań
zasiadających w radzie dzielnicy Białołęka. Debata ma być
okazją do przedstawienia mieszkańcom wizji rozwoju naszej
okolicy.

Pod wiaduktem na Płudach mógłby powstać zadaszony parking rowerowy

Z głębokim żalem, smutkiem i poczuciem
niesprawiedliwości losu

żegnamy 
cudowną mamę Piotra i Pawła, kochającą żonę

Ś.P.

Małgorzatę Pulkowską
Kobietę o niezłomnej woli walki, która na zawsze

pozostanie w naszych sercach i pamięci

Uczniowie klas IV C i VI D Szkoły Podstawowej nr 257
z rodzicami i wychowawcami
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Cho dzi o przy stan ki Fa ra daya,
Od lew ni cza i Ino włodz ka na
ul. An no pol, na któ rych za trzy -
mu ją się li nie 4 i 41.

– Pa sa żer sto ją cy na przy stan ku
nie mu si ma chać rę ką. Wy star czy,
że bę dzie stał – wy ja śnia Adam
Szu ba z Za rzą du Trans por tu
Miej skie go. – Pa sa żer ja dą cy
tram wa jem bę dzie mu siał za sy -
gna li zo wać mo tor ni cze mu przy ci -
skiem, że chce wy siąść. – Omi jać
nie któ re przy stan ki bę dą więc te

tram wa je, któ re ma ją w środ ku
przy ci ski. Cho dzi o to, by tram waj
nie za trzy my wał się tam, gdzie
na przy stan ku ni ko go nie ma,
a w środ ku nikt nie chce wy siąść.

Pa trząc na (nie) po pu lar ność
przy stan ków na Że ra niu nie spo sób
nie zgo dzić się z prze kształ ce niem
ich w wa run ko we. I za sta no wić, co
by by ło, gdy by li nia koń czy ła się ki -
lo metr da lej na pół noc, przy Pło -
cho ciń skiej i ha lach tar go wych.

DG

Tramwaje na Annopolu przyspieszą
� W ramach nadchodzącej akcji przyspieszania
tramwajów Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi
na Annopolu trzy przystanki na żądanie.

– Bia ło łę ka bę dzie bi ją cym ser -
cem mło dej War sza wy! – do no si
ka to lic ki por tal Fron da.

O co cho dzi? O bu do wę ko ścio -
ła obok do tych cza so wej ka pli cy św.
Ma te usza przy ul. Ostródz kiej. In -
spi ra cją dla świą ty ni na wschod niej

Bia ło łę ce by ło no we sank tu arium
św. Ga brie la w Iso li we Wło szech.

– Tym co wy ró żnia sank tu arium
św. Ga brie la od Mat ki Bo żej Bo -
le snej spo śród in nych te go ty pu
in sty tu cji jest In sty tut św. Ga brie -
la – mó wi pro boszcz Prze my sław
Śli wiń ski. – Chce my, aby stał się
on kie dyś naj więk szym w Pol sce
think -tan kiem po dej mu ją cym
pro ble ma ty kę mło dzie ży. Na szym

zda niem pro ble my dzi siej szej
mło dzie ży to nie tyl ko nar ko ty ki
i prze moc, ale przede wszyst kim
re la cje z ro dzi ca mi.

Aby za koń czyć bu do wę ko ścio -
ła, pa ra fia po trze bu je ok. 10 mln
zł. Po nie waż in we sty cja jest fi nan -
so wa na w ca ło ści przez wier nych,
tem po bu do wy za le ży od ich hoj -
no ści. Pa sjo ni ści sza cu ją, że uda

się za koń czyć bu do wę przed koń -
cem 2016 ro ku.

Ga briel Po ssen ti (1838–1862)
był wło skim pa sjo ni stą, któ ry
zmarł na gruź li cę w wie ku za le d -
wie 24 lat i zo stał ka no ni zo wa ny
przez Be ne dyk ta XV. Frag ment
je go że bra znaj du je się w ka pli cy
przy ul. Ostródz kiej ja ko re li kwia.

DG

Na Ostródzkiej powstaje nowy kościół
� Nowy kościół katolicki przy ul. Ostródzkiej będzie pod wezwaniem św. Gabriela
od Matki Bożej Bolesnej i Młodych Świętych. Budowę zainicjował osobiście
arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser.

Aby zakończyć
budowę kościoła, parafia
potrzebuje ok. 10 mln zł.
Ponieważ inwestycja jest
finansowana w całości
przez wiernych, tempo
budowy zależy od ich
hojności.

źródło: fb Parafia św. M
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– Or ga ni zu jąc re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia Han ny Gron -
kie wicz -Waltz pa ra dok sal nie
wzmoc nił Pan jej po zy cję i praw do -
po dob nie za pew nił wy bór na trze cią
ka den cję. Jest Pan za do wo lo ny z ta -
kie go ob ro tu spra wy?

– Na pew no za dzia ła li śmy sty mu -
lu ją co dla War sza wy, bo Han -
na Gron kie wicz -Waltz prze bu dzi ła
się w wy ni ku ak cji re fe ren dal nej. To
do brze – na szym ce lem by ło od wo -
ła nie lub po pra wa funk cjo no wa nia
urzę du pre zy den ta. Czy za pew ni li -
śmy jej trze cią ka den cję? Nie są dzę,
bo prze bu dze nie pa ni pre zy dent by -
ło chwi lo we. Wciąż naj waż niej sze
pro ble my War sza wy są prze mil cza -
ne przez obec ne wła dze, tak jak np.
spra wa śmier dzą ce go na ca łą pół -
noc ną War sza wę wy sy pi ska w Ra -
dio wie. Pa ni pre zy dent po bu dzo -
na gnie wem miesz kań ców by ła
w na tar ciu rok te mu, te raz wró ci ła
do daw nej, moc no za spa nej for my.

– Jak War sza wa po win na roz wią -
zać pro blem śmie ci? Ra dio wo czuć
na Bie la nach i Be mo wie w pro mie -
niu kil ku ki lo me trów.

– Go spo dar ka od pa da mi po ka zu -
je nam bar dzo do bit nie, że War sza -
wa to mia sto bez go spo da rza. Prze -
targ na wy wo że nie śmie ci z więk szo -
ści dziel nic wy gra ło MPO, czy li spół -
ka miej ska pod le gła Han nie Gron -
kie wicz -Waltz, bę dą ca na kra wę dzi
ban kruc twa. Zo sta ła za si lo na fi nan -
so wo z MPWiK, że by w ogó le speł -
nić kry te ria prze tar go we. Już sam
ten fakt jest skan da lem i po wi nien
być zba da ny przez od po wied nie
służ by. A Ra dio wo mu si być za -
mknię te tak szyb ko jak się da i nie
cho dzi tyl ko o wy sy pi sko, lecz tak że
są sied nią kom po stow nię. Na Bie la -
nach jest sor tow nia fir my Byś, któ ra
do sta ła ogrom ne do fi nan so wa nie
z Unii na ten za kład, któ re go dziś
w ża den spo sób się nie wy ko rzy stu -
je. Ten przy kład po ka zu je, jak nie -
od po wie dzial ni są lu dzie nad zo ru ją -
cy pro blem śmie ci w mie ście. Pie -
nią dze, któ re Byś do stał z UE to
prze cież wspól ne pie nią dze eu ro pej -
skich po dat ni ków (tak że nas wszyst -

kich!) wy da ne w ce lu pro eko lo gicz -
nym, a dziś de cy den ci z MPO i wła -
dze mia sta uzna ły, że nie bę dą ko -
rzy stać z sor tow ni fir my Byś, bo
prze cież ta niej jest wy wieźć wszyst -
ko na Ra dio wo i za smro dzić ca łą
oko li cę. 

– Wie my, że dzie je się źle, a ce le
usta wy śmie cio wej nie są w sto li cy
osią ga ne, ale nie usły sza łem od po -
wie dzi, jak Pan by roz wią zał ten
pro blem. 

– Na le ży przede wszyst kim jak
naj szyb ciej roz bu do wać spa lar nię
na Tar gów ku i wie lo krot nie zwięk -
szyć jej wy daj ność. Przy współ cze -
snej tech ni ce i nor mach pro eko lo -
gicz nych miesz kań cy nie ma ją żad -
nych pod staw do obaw przed spa lar -
nią. W cen trum Wied nia funk cjo nu -
je ta ka in sta la cja bez ne ga tyw ne go
wpły wu na ja kość ży cia miesz kań -
ców, a jed no cze śnie pro du ku jąc ta -
nią ener gię. Moż na to zro bić w part -
ner stwie pu blicz no -pry wat nym al bo
zna leźć pry wat ne go ope ra to ra. Naj -
waż niej sze jest to, że dzia ła nia po -
win ny być pod ję te na tych miast. Dys -
po nu ję na gra nia mi fil mo wy mi, po -
ka zu ją cy mi, że śmie ci z War sza wy
tra fia ją tak że na nie le gal ne wy sy pi -
ska. To do wód na to, że go spo dar ka
od pa da mi w sto li cy jest pa to lo gicz -
na. 

– Mo gę otrzy mać te na gra nia?
– Tak, prze ka żę je. Moż na je opu -

bli ko wać w in ter ne cie ja ko ilu stra cję
na szej roz mo wy.

– Zmień my te mat. War sza wa jest
scen tra li zo wa na, jak chy ba ni gdy
w swo jej hi sto rii. Sa mo rząd miesz -
kań ców od daw na nie ist nie je. War -
szaw ska Wspól no ta Sa mo rzą do wa
chce to zmie nić. Jak za mier za cie to
zro bić?

– Obec ny ustrój mia sta jest cho ry,
po dob nie jak sys tem roz dzie la nia
pie nię dzy po mię dzy dziel ni ce. Przy -
po mnij my, że Han na Gron kie wicz -
-Waltz 8 lat te mu obie cy wa ła de cen -
tra li za cję, a zro bi ła do kład nie od -
wrot nie. Wła dzę od da ła nie bur mi -
strzom, lecz więk szość zo sta wi ła so -
bie, wi ce pre zy den tom i dy rek to rom
biur ra tu sza. Chce my zde cen tra li zo -

wać mia sto i bę dzie to nasz prio ry -
tet. Wła dza mu si wró cić do bur mi -
strzów i rad nych dziel nic, czy li de
fac to jak naj bli żej miesz kań ców.

– Jak WWS za mie rza to osią -
gnąć?

– Plat for ma Oby wa tel ska nie mo -
że mieć sa mo dziel nej więk szo ści
w Ra dzie War sza wy. To jest naj waż -
niej sze, bo dziś ten „układ za mknię -
ty” two rzy pa to lo gię, w któ rej rad ni,
za miast kon tro lo wać pre zy den ta, są
de fac to je go pod nóż kiem. Je śli PiS
i PO bę dą mia ły wy ni ki po rów ny -
wal ne, to za pew ne bez WWS nie
bę dzie moż li we zbu do wa nie więk -
szo ści. Za pro po nu je my roz wią za nia
usta wo we zmie nia ją ce ustrój War -
sza wy, na bar dziej de mo kra tycz ny.
Po sta wi my tak że twar do spra wę „ja -
no si ko we go”, de kre tu Bie ru ta i re -
for my opłat za użyt ko wa nie wie czy -
ste. Zgło sze nie ich w Sej mie przez
PO bę dzie wa run kiem za war cia ko -
ali cji. Je śli po sło wie PO te go nie
zro bią, za wrze my ko ali cję z PiS.

– Sa mo zgło sze nie w Sej mie nic nie
zmie ni. Usta wa mo że np. tra fić do sej -
mo wej za mra żar ki. Co wów czas?

– Plat for ma do sta nie czas
na prze pro wa dze nie zmian. Je śli te -
go nie zro bi, ze rwie my ko ali cję.

– Nie wie rzę w zmia ny usta wo we.
Czy bez nich WWS też spró bu je
zde cen tra li zo wać sto li cę?

– Oczy wi ście. Bę dzie my sta ra li się
do pro wa dzić do zmia ny sta tu tu mia -
sta i prze ka za nia dziel ni com znacz -
nie więk szych kom pe ten cji. Do te go
nie po trze ba aż tak wie le. Wy star czy
pre zy dent ro zu mie ją cy, że kom pe -
ten cje mu szą być jak naj bli żej
miesz kań ca, a nie jak obec nie, gdy
de cy zje o dzier ża wie te re nu
pod kiosk po dej mu je biu ro miej skie
pod le głe pani pre zy dent, a nie bur -
mistrz dziel ni cy.

– Zwo len ni cy obec ne go ustro ju
stolicy twier dzą, że wła śnie dzię ki
sku pie niu wła dzy na pl. Ban ko wym
uda ło się przez ostat nie 8 lat bar dzo
wie le zbu do wać w War sza wie.

– Przy po mnij my so bie wy bo ry 8
lat te mu. Więk szość tam tych ha seł
pani prezydent wpi su je ponownie
do swo je go pro gra mu, bo mi mo bli -
sko de ka dy rzą dów nie zo sta ły zre -
ali zo wa ne. Mam na dzie ję, że war -
sza wia cy do ko na ją rze tel nej oce ny
tych ośmiu lat. Mia ło być pięć mo -
stów – jest je den. Me tro od Tar gów -
ka do Be mo wa mia ło być już w tym
ro ku, a je go cen tral ny od ci nek
na Eu ro 2012. Bę dzie do pie ro te raz
i bę dzie to naj droż sze me tro w Eu -
ro pie. Mia ła być Szyb ka Ko lej Miej -
ska kur su ją ca po wszyst kich ist nie ją -
cych w sto li cy li niach ko le jo -
wych. I co? SKM jest szyb ka tyl ko
z na zwy i jeź dzi na tych tra sach,
po któ rych po cią gi jeź dzi ły jesz cze
w PRL -u. Po za ta bo rem nie zmie ni -
ło się nic. Na wet nie roz po czę to
pro jek to wa nia przy stan ków Po wąz -
kow ska, Wo la Park, Fort Wo la, Ko -
ło, Ron do Ża ba czy Ra dzy miń ska.
Pla ny zwią za ne z SKM -ką są do -

kład nie na tym sa mym eta pie, na ja -
kim by ły 8 lat te mu. Po dob nie jest
ze Szpi ta lem Po łu dnio wym – po -
za ga da niem, nie ma nic. A szpi tal
po trzeb ny jest nie tyl ko na po łu dniu
War sza wy, ale i na Bia ło łę ce, o czym
też ci sza. Sport w sto li cy upa da. Te -
re ny le gen dar nych klu bów, za miast
być mo der ni zo wa ne i słu żyć miesz -
kań com, tra fia ją w rę ce ko lej nych
de we lo pe rów. Wy da wa nie pro stych
de cy zji ad mi ni stra cyj nych trwa mie -
sią ca mi. Pa ni pre zy dent zu peł nie nie
ra dzi so bie z de kre tem Bie ru ta. Re -
pry wa ty za cja jest nie spra wie dli wa
a jed no cze śnie zu peł nie nie tran spa -
rent na, a wła dze mia sta cał ko wi cie
bier ne w kwe stii przy spie sze nia
dzia łań usta wo wych w tej spra wie.
Han na Gron kie wicz -Waltz, ja ko wi -
ce prze wod ni czą ca Plat for my Oby -
wa tel skiej, nie po tra fi wpły nąć
na prze pro wa dza nie szyb kiej ścież ki
w par la men cie, że by re pry wa ty za cja
w War sza wie mo gła być pro wa dzo -
na w ra mach usta lo nych re guł i po -
go dzić in te re sy mia sta, spad ko bier -
ców by łych wła ści cie li oraz obec nych
użyt kow ni ków nie ru cho mo ści. Mo -
no par tyj na sym bio za rzą du, par la -
men tu i War sza wy nie funk cjo nu je,
no chy ba że w spra wie obro ny par -
tyj nej ko le żan ki przed utra tą sta no -
wi ska pod czas re fe ren dum. Wów -
czas ca ła Plat for ma by ła za an ga żo -
wa na.

– Czy w War sza wie na praw dę Pa -
na zda niem nie dzie je się nic do bre -
go? Więk szość miesz kań ców w son -
da żach po pie ra obec ne wła dze i pa -
nią pre zy dent.

– To tyl ko pół praw da. War sza wia -
cy to ge ne ral nie po god na i opty mi -
stycz na część spo łe czeń stwa, a urzę -
du ją ce mu pre zy den to wi dość ła two
o po praw ne son da że. Wy ni ka to
głów nie z du żej roz po zna wal no ści
oso by obec nie pia stu ją cej tej naj -
waż niej szy urząd w sto li cy. Nie
zmie nia to fak tu, że War sza wa to
mia sto bez stra te gii, bez za rzą dza nia
przez prio ry te ty, a pa ni pre zy dent
ma pro fe sor ki styl spra wo wa nia
urzę du. Zu peł nie nie li czy się z gło -
sem miesz kań ców, waż ni są tyl ko
do rad cy par tyj ni.  Je śli już spo tka się
z wła dza mi dziel nic, to ma my
do czy nie nia z jej mo no lo giem wy -
gła sza nym ex ca the dra. Jest nie -
omyl na a bur mi strzów trak tu je jak
swo ich krnąbr nych stu den tów. Nie
słu cha. Pa nicz nie boi się wszyst kie -
go, co nie za leż ne. 

– Ostat nio ogło sił Pan po trze bę zli -
kwi do wa nia stra ży miej skiej. Dla cze go?

– Po nie waż straż nik miej ski po wi -
nien być po moc ny i uśmiech nię ty,
a mniej re pre syj ny wo bec miesz kań -
ców. Je śli do cho dzą do mnie sy gna -
ły, że straż ni cy zaj mu ją się wle pia -
niem man da tu star szej pa ni han dlu -
ją cej kwia ta mi na stra ga nie, pod czas
gdy w tym sa mym cza sie w tej sa mej
oko li cy zo sta je zde mo lo wa ny przy -
sta nek au to bu so wy przez pi ja ków,
to je stem prze ko na ny, że ko muś cał -
ko wi cie po mie sza ły się prio ry te ty.
Straż mo gła by być oczy wi ście zre -
for mo wa na, ale oba wiam się, że
wie le lat za nie dbań, złe go za rzą dza -
nia i złe go do bo ru kadr pro wa dzi
do jed ne go roz wią za nia – roz for mo -
wa nia jed nost ki. Wcze śniej na le ży

za py tać miesz kań ców, czy chcą po -
wo ła nia no wej, lep szej stra ży czy
prze ka za nia jej obo wiąz ków po li cji
wraz z nie zbęd nym fi nan so wa niem. 

– Jak za py tać? Kon sul ta cje spo -
łecz ne to u nas cał ko wi ta fik cja.

– I to na le ży zmie nić. Miesz kań cy
po win ni znacz nie czę ściej wy po wia -
dać się na każ dy te mat. Re gu lar ne
kon sul ta cje, a na wet re fe ren da po -
win ny stać się nor mą. Dziś urzęd ni -
cy nie kon sul tu ją z ni kim swo ich de -
cy zji. Bra ku je part ner stwa z miesz -
kań ca mi, z ra da mi osie dli, spół dziel -
nia mi miesz ka nio wy mi, wspól no ta -
mi, z przed się bior ca mi – i to za rów -
no ma ły mi (jak np. kup cy na ba zar -
kach czy na Trak cie Kró lew skim),
jak i więk szy mi, a tak że ze śro do wi -
ska mi bran żo wy mi (np. nikt nie li czy
się z gło sem spor tow ców, tre ne rów
i dzia ła czy spor to wych w spra wie fi -
nan so wa nia spor tu). 

– Ja kie mo gło by być pierw sze py -
ta nie, któ re wła dze War sza wy po -
win ny za dać miesz kań com w re fe -
ren dum?

– Na przy kład w spra wie kon ty nu -
acji bu do wy me tra. Me tro od kil ku
lat cał ko wi cie eks plo atu je bu dżet
sto li cy. To przez tę in we sty cję dzie ci
uczą się w dwu zmia no wych szko -
łach, bra ku je miejsc w przed szko -
lach i żłob kach, nie ma środ ków
na bu do wę no wych dróg, ście żek ro -
we ro wych, za trzy ma no pla ny zwią -
za ne z Szyb ką Ko le ją Miej ską itp.
Je śli ma my kon ty nu ować bu do wę
me tra, to ja chcę mieć pew ność, że
miesz kań cy ak cep tu ją wszyst kie nie -
do god no ści z tym zwią za ne i wie lo -
let nie opóź nie nia in nych waż nych
in we sty cji. Han na Gron kie wicz -
-Waltz pod ję ła tę de cy zje sa mo dziel -
nie. Nie je stem prze ko na ny, że ro -
dzi ce od bie ra ją cy swo je dzie ci ze
szko ły o 17.30, pła cą cy za przed -
szko le nie pu blicz ne 1000 zł mie -
sięcz nie i nie mo gą cy na czas wró cić
do do mu Szyb ką Ko le ją Miej ską,
któ ra mo gła po wstać znacz nie szyb -
ciej i ta niej niż me tro – po dzie la ją
za chwyt pa ni pre zy dent nad tą in we -
sty cją, któ rej za koń cze nie pla no wa -
ne jest obec nie na rok 2020.

– Z cze go Pa na zda niem wy ni ka
nie mal cał ko wi ty brak part ner stwa
pu blicz no -pry wat ne go w sto li cy?

– Z bra ku od wa gi w po dej mo wa -
niu de cy zji. Gdy by PPP funk cjo no -
wa ło w War sza wie nor mal nie, to
war tość in we sty cji by ła by wie lo krot -
nie wyż sza. War szaw ska Wspól no ta
Sa mo rzą do wa chce to zmie nić. Nie
tyl ko zresz tą to, mia sto mu si wresz -
cie spry wa ty zo wać zbęd ne spół ki,
jak choć by Miej skie Przed się bior -
stwo Tak sów ko we. Po co ono nam?
Jest ca łe mnó stwo pry wat nych kor -
po ra cji, a MPT na le ży do naj droż -
szych. O ko niecz nych zmia nach
moż na by dłu go mó wić.

– Nie ma my ty le miej sca w ga ze -
cie. Ja ki wy nik bę dzie Pan miał
w wy bo rach?

– Spa ni ko wa ny „sa lon” Plat for my
Oby wa tel skiej i „Ga ze ta Wy bor cza”
twier dzą, że je prze gram, ale to ja
je stem gwa ran tem zmia ny ja ko ścio -
wej w za rzą dza niu na szym mia stem.
Zde cy du ją war sza wia cy.

– Dzię ku ję ze roz mo wę. 
Roz ma wiał Krzysz tof Kat ner

Je stem gwa ran tem zmia ny 
� Roz mo wa z Pio trem Gu zia łem, bur mi strzem Ur sy no wa, 
kan dy da tem na pre zy den ta War sza wy.







Ze bra nia dziel ni co wej ko mi sji
sta tu to wej i po rząd ku pu blicz ne go
nie cie szą się za zwy czaj za in te re so -
wa niem miesz kań ców, ale 29 wrze -
śnia by ło ina czej. Na spo tka nie,
w któ rym uczest ni czy li ko men dant
bia ło łęc kiej po li cji mł. insp. An drzej
Ziół kow ski i na czel nik wy dzia łu
pre wen cji pod kom. Pa weł Ko liń ski,
przy szło ok. 10 osób, chcą cych po -
roz ma wiać o kra dzie żach, ja kie
mia ły miej sce ostat nio na Ane ci nie.

Na po cząt ku spo tka nia ko men -
dant za pre zen to wał sta ty sty ki prze -
stęp czo ści w dziel ni cy. W cią gu
pierw szych ośmiu mie się cy ro ku
po peł nio no na Bia ło łę ce 1308
prze stępstw, w tym 1051 kry mi nal -
nych, wśród nich 417 kra dzie -
ży, 158 wła mań, sie dem roz bo jów
oraz trzy bój ki i po bi cia. Wy kry -
wal ność prze stępstw wy no si 43,5%.
Co cie ka we, nie wi dać ró żni cy
w ska li prze stęp czo ści mię dzy osie -
dla mi tra dy cyj ny mi a tzw. za -
mknię ty mi, na stra ży któ rych sto ją
ochro nia rze, ka me ry i ogro dze nia.

– Sta ty sty ki prze stęp czo ści i jej
wy kry wal no ści na Bia ło łę ce nie
od bie ga ją od po rów ny wal nych

dziel nic, ta kich jak Be mo wo, Ur -
sy nów i Tar gó wek – mó wi mł.
insp. Ziół kow ski. – W po rów na -
niu z po przed nim ro kiem wi dać
nie wiel ki spa dek prze stęp czo ści.

Z ogól nie opty mi stycz nym ob -
ra zem nie mo gą zgo dzić się
miesz kań cy Ane ci na.

– W cią gu ro ku przy Po mor skiej
i w bli skiej oko li cy okra dzio no
trzy do my – mó wią. – Nie wy kry to
spraw ców żad ne go z tych wła mań.
Je ste śmy za stra sze ni przez prze -
stęp ców, w na szej oko li cy nie wi -
dać żad nych pa tro li po li cji ani
stra ży miej skiej. Je śli po li cjan ci są
nie da le ko, to zaj mu ją się tyl ko
kon tro lą pręd ko ści na Mo dliń -
skiej, w głąb osie dla nie za glą da ją.

– Chy ba mam już ja kąś psy cho -
zę – mó wi jed na z miesz ka nek.
– Za czę łam fo to gra fo wać ob cych
– lu dzi i sa mo cho dy, bo bo ję się,
że ktoś pro wa dzi ob ser wa cję.

Po li cja uspo ka ja: trzy wła ma nia
to jesz cze nie po wód do pa ni ki,
choć Ane cin zo sta nie ob ję ty
zwięk szo nym nad zo rem. Miesz -
kań com za le ca czuj ność, za opa -
trze nie się w alar my i ewen tu al nie
ochro nę, pa mię ta nie o za my ka niu
drzwi i okien. I przede wszyst kim
o zgła sza nie po dej rza nych sy tu -
acji, naj le piej bez po śred nio ofi ce -
ro wi dy żur ne mu ko mi sa ria tu
przy ul. My śli bor skiej, pod nu me -
rem te le fo nu 22 603–51–30.

DG
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Zim no i pa da, i zim no i pa da
na to miej sce w środ ku Eu ro py

Gdzie cią gle sa mo cho dy są kra -
dzio ne, a wa lu ta to pol ski zło ty

Sa mo cho dy to nie Ru scy krad -
ną, tyl ko ro bią to wła śnie Po la cy

Po li cja znaj du je je den na sto…
…re cy to wał 14 lat te mu

w utwo rze „Czte ry po ko je” Ka zik
Sta szew ski. Przez pra wie pół to rej
de ka dy zmie ni ło się – przy naj -
mniej na Bia ło łę ce – tyl ko jed no.
Po li cja znaj du je dwa na sto.

– Zda je my so bie spra wę, że ta
sta ty sty ka jest fa tal na – mó wi mł.
insp. An drzej Ziół kow ski, ko men -
dant ko mi sa ria tu na Tar cho mi nie.
– Nie ste ty, zło dzie je sa mo cho dów
to czę sto zor ga ni zo wa ne gru py,
do wal ki z któ ry mi po trze ba du żej
licz by wy szko lo nych funk cjo na -
riu szy.

Ko men dant re jo no wy Pra gi
Pół noc, któ re mu pod le ga ko mi sa -
riat na Bia ło łę ce, prze niósł ostat -
nio kil ka eta tów do na szej szyb ko
roz wi ja ją cej się dziel ni cy, ale to
wciąż za ma ło. Zda niem po li cjan -
tów sa mo cho dy na Bia ło łę ce
krad ną przy jezd ni zło dzie je, ma -
ją cy uła twio ne za da nie dzię ki bli -
sko ści Tra sy S8, któ rą bły ska wicz -
nie ucie ka ją w kie run ku – to oczy -
wi ście tyl ko przy kła do we na zwy
mia ste czek – Ma rek i Wo ło mi na.

Kie row com po zo sta je ubez pie -
czyć się i mieć na dzie ję, że aku rat
ich sa mo chód nie pad nie łu pem
prze stęp ców. Al bo sprze dać go
i prze siąść się do ko mu ni ka cji
miej skiej. Prze siad ka na ro wer
nie po mo że. Zda niem ko men dan -
ta je też krad ną, na wet z kla tek
scho do wych.

DG

Złodzieje praktycznie bezkarni
� Zła wiadomość dla kierowców: wykrywalność
kradzieży samochodów na Białołęce wynosi… 2%
(słownie: dwa procent).

Plaga kradzieży na Anecinie?
� Mieszkańcy domów jednorodzinnych na ul. Pomorskiej i całym Anecinie żyją
w strachu przed złodziejami. „To jeszcze nie plaga” – uspokaja policja.

źródło: policja.w
aw.pl



W pierw szej ko lej no ści po wsta ło
po nad 100 miejsc par kin go wych
wzdłuż ul. Stru my ko wej od skrzy żo -
wa nia z ul. Or do nów ny do koń ca
par ku oraz wzdłuż dro gi przed ko -
ścio łem św. Fran cisz ka z Asy żu. Na -
stęp nie z wła ści cie lem te re nu uda ło
się wy ne go cjo wać ko rzy sta nie z par -
kin gu skle pu sie ci Bie dron ka
u zbie gu ulic Stru my ko wej i Or do -
nów ny. Ak tu al nie koń czy się za go -
spo da ro wa nie „błoc ka”, dzię ki cze -
mu miesz kań cy nie tyl ko otrzy ma ją
kil ka dzie siąt po rząd nych miejsc
par kin go wych, ale rów nież chod nik,
któ ry po zwo li przejść „su chą sto pą”

do szko ły, skle pu czy przy stan ku au -
to bu so we go. Za wi ło ści do ty czą ce
wła sno ści te go te re nu, tak cha rak te -
ry stycz ne dla War sza wy, nie po zwa -
la ją obec nie na in ną na wierzch nię
par kin gu, ale mam na dzie ję, że so -
lid nie wy ko na ne pra ce przy utwar -
dze niu pod ło ża spo wo du ją, że już
ni gdy nie przej dzie my tam ubło ce ni
po ko la na, zaś ko ła sa mo cho dów
nie bę dą wy wo zi ły ki lo gra mów bło -
ta na chod nik i uli cę.

Elżbie ta Świ tal ska

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Pod ko niec XIX w. dwóch war -
szaw skich przed się bior ców, Lu -
dwik Spiess i Krzysz tof Kier snow -
ski, za ło ży ło spół kę, któ ra mia ła
wy bu do wać ko lej z War sza wy
do Ja błon ny. Już w 1900 r. z oko -
lic dzi siej sze go Szpi ta la Pra skie go
mo żna by ło do je chać m.in. do Że -
ra nia, Srebr nej Gó ry, Hen ry ko -
wa, Dą brów ki Grzy bow skiej, Bu -
ko wa i Buch ni ka. Kil ka lat póź -
niej do bu do wa no jesz cze sta cję
Pie kieł ko i bocz ni cę do Płud,
na po łu dniu li nię wy dłu żo no aż
do Otwoc ka.

Ko lej ka ja bło now ska prze trwa -
ła obie woj ny świa to we, ale nie

prze trwa ła upań stwo wie nia, nie -
chę ci do in we sto wa nia w ko lej
i świ tu epo ki sa mo cho dów, w któ -
rej li nie ko le jo we i tram wa jo we li -
kwi do wa ła ca ła Eu ro pa. Bia ło łęc -
ki od ci nek za mknię to w 1956 r.
Jak po ka za ła hi sto ria: nie po trzeb -
nie, bo na le ża ło ją zmo der ni zo -
wać. Tram wa je War szaw skie pla -
nu ją bu do wę wzdłuż Mo dliń skiej
li nii tram wa jo wej, ale chy ba wła -
ściw sze by ło by stwier dze nie, że
za mie rza ją od bu do wać ko lej kę ja -
bło now ską.

Do dziś za cho wa ły się ar chi wal -
ne na gra nia z Pra gi. W Waw rze
wciąż sto ją bu dyn ki sta cji, któ re

zo sta ły wła śnie wy re mon to wa ne.
A na Bia ło łę ce?

– Kie dy w la tach 70. po sze rza -
no o wschod nią nit kę uli cę Mo -
dliń ską, wy bu rzo no ostat nie ma -
te rial ne śla dy ciuch ci – pi sał w li -
sto pa dzie 2011 r. w ar ty ku le dla
„Echa” Bar tło miej Włod kow ski,
znaw ca hi sto rii dziel ni cy. – Znik -
nę ły wów czas mię dzy in ny mi mu -
ro wa ne bu dyn ki sta cyj ne w Pie -
kieł ku, Hen ry ko wie i na Że ra niu,
zbu do wa ne w okre sie II woj ny
świa to wej we dług przed wo jen ne -
go pro jek tu, któ re od mo men tu
li kwi da cji ciuch ci funk cjo no wa ły
ja ko skle py spo żyw cze. W tym sa -
mym cza sie ro ze bra no rów nież
naj oka zal szy na ca łej tra sie bu dy -
nek sta cyj ny w Wi śnie wie. Ca ły
w ko lo rze pia sko wym, drew nia ny,
z we ran dą, po cze kal nią i ol brzy -
mią, rów nież drew nia ną wie żą ci -
śnień, ro ze bra ną jesz cze w la -
tach 50.

I ko mu to prze szka dza ło?
DG

Nowa odsłona parkingu
� Gotowy jest już trzeci ogólnodostępny parking
przy ul. Strumykowej. Troszkę to trwało, ale najwięcej czasu
zajmuje merytoryczne przygotowanie argumentów,
danych liczbowych i dokumentacji, uzasadniającej
niezbędność inwestycji na danym obszarze.

Kolejka Jabłonowska

I komu to przeszkadzało…
� Dziś na Białołęce z mozołem buduje się linię tramwajową i – już raczej
bezskutecznie – upomina o metro. Tymczasem komunikacja szynowa w naszej
dzielnicy istniała już ponad 100 lat temu.

Tak prezentuje się zabytkowa stacja wąskotorówki w Międzylesiu

Autorka jest radną dzielnicy Białołęka,
prze wod ni czą cą ko mi sji oświa ty, kul tu ry i spor tu



– Przez 12 lat był Pan bur mi -
strzem. Chciał by Pan od zy skać
wła dzę na Bia ło łę ce?

– Nie. Chcę być rad nym War -
sza wy dzia ła ją cym na rzecz na szej
dziel ni cy. Na fo tel bur mi strza nie
za mie rzam wra cać. W obec nym
ustro ju mia sta, du żo wię cej dla
dziel ni cy moż na zro bić w Ra dzie
War sza wy.

– My śli Pan, że kan dy du jąc
z szó ste go miej sca li sty War szaw -
skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej,
ma Pan szan sę?

– Wie rzę w to, że jesz cze wie lu
miesz kań ców pa mię ta, jak wie le
zro bi li śmy przez 12 lat rzą dów
„Go spo dar no ści” i jej ko ali cjan -
tów w la tach, kie dy nie po li ty ka
de cy do wa ła, tyl ko my sa mi. Oczy -
wi ście mam świa do mość, że kła -
dąc pod wa li ny pod dy na micz ny
roz wój dziel ni cy do pro wa dzi łem
do te go, że no wi miesz kań cy nie -
wie le o mnie wie dzą. Im chcę się
przed sta wić – je stem żo na ty, mam
tro je dzie ci oraz dwo je wnu cząt.
Ukoń czy łem stu dia na Wy dzia le
Tech ni ki Rol ni czej i Le śnej
SGGW oraz stu dia po dy plo mo we
Za rzą dza nie w Ad mi ni stra cji Pu -
blicz nej Wy ższej Szko ły Ban ko wo -
ści im. L. Koź miń skie go oraz UW.
Od po ko leń mo ja ro dzi na zwią za -
na jest z tym te re nem, z te go też
wzglę du spra wy lo kal ne od za wsze
mia ły dla mnie klu czo we zna cze -
nie. Od 24 lat za an ga żo wa ny je -
stem w dzia łal ność sa mo rzą do wą.
W la tach 1990–94 by łem rad nym
dziel ni cy -gmi ny Pra ga Pół noc. To
wła śnie wte dy, ja ko gru pa pię ciu
rad nych z te re nu obec nej Bia ło łę -
ki roz po czę li śmy sta ra nia o bu do -
wę szkół, ga zo cią gów, wo do cią -
gów i dróg. Bu dy nek na ul. Lesz -
czy no wej zo stał przy sto so wa ny
na po trze by Szko ły Pod sta wo wej
nr 118, do bu do wa ne zo sta ło
skrzy dło w Szko le Pod sta wo wej
nr 314 na Po ra jów i ru szy ła bu do -
wa no wej pod sta wów ki przy Era -
zma z Za ko czy mia. W ro ku 1994,
przed po wsta niem gmi ny Bia ło łę -
ka, za ło ży li śmy Po ro zu mie nie Sa -
mo rzą do we,, Go spo dar ność”. To
wła śnie ta or ga ni za cja sa mo rzą do -
wa wy gry wa ła przez trzy ko lej ne
ka den cje wy bo ry na Bia ło łę ce.
Z jej re ko men da cji przez 12 lat
by łem bur mi strzem.

– Mó wi Pan o la tach, któ re dziś
ma ło ko go in te re su ją.

– Za pew ne, ale war to so bie
uświa do mić, że na te re nie Bia ło -
łę ki ży ło wów czas 33 tys. miesz -
kań ców, a je dy nym osie dlem wie -
lo ro dzin nym był Tar cho min. Nie
by ło uli cy Świa to wi da, a na Me -
hof fe ra by ły ko cie łby. W tej czę -
ści gmi ny i jesz cze na nie wiel kim
ob sza rze wzdłuż Mo dliń skiej by ła
ka na li za cja i wo do cią gi, po zo sta ła
część mo gła tyl ko o tym ma rzyć.
Po dob nie, jak o utwar dzo nych
dro gach. Bra ko wa ło szkół, dzie ci
uczy ły się na trzy zmia ny. Szko łę
Pod sta wo wą nr 344 od da li śmy

do użyt ku w paź dzier ni ku 1994
ro ku. W ko lej nych la tach zbu do -
wa li śmy pięć szkół, trzy in ne zo -
sta ły grun tow nie zmo der ni zo wa -
ne, po wsta ły dwa przed szko la, ba -
sen, no we bo iska. Zbu do wa li śmy
ra tusz przy ul. Mo dliń skiej, przy -
chod nię na Mi le nij nej, ko mi sa riat
po li cji przy My śli bor skiej. Przez
pięć ko lej nych lat ów cze sna gmi -
na Bia ło łę ka znaj do wa ła się
w pierw szej set ce naj le piej in we -
stu ją cych gmin w Pol sce, zaś
w 2001 r. zo sta ła uzna na za naj le -
piej in we stu ją cą gmi nę na Ma -
zow szu oraz naj lep szą gmi nę me -
tro po li tar ną Pol ski.

– Na dal uwa żam, że miesz kań -
ców ma ło in te re su je prze szłość,
a znacz nie bar dziej spra wy bie żą -
ce i przy szłość…

– Wo bec te go jesz cze tyl ko jed -
no, ale bar dzo wa żne. Z wła snej
ini cja ty wy, ja ko gmi na, roz po czę -
li śmy pra ce nad bu do wą mo stu
Pół noc ne go i już w 2002 ro ku
prze ka za li śmy mia stu uzgod nio ną
de cy zję o wa run kach za bu do wy
na bu do wę tej prze pra wy. To
dzię ki te mu most Pół noc ny wy -
grał ry wa li za cję z mo stem Na Za -
po rze w Waw rze. Gdy by śmy wów -
czas te go nie zro bi li, to most był -
by zbu do wa ny na po łu dniu War -
sza wy, a dziś trud no wy obra zić
so bie roz wój Bia ło łę ki bez mo stu
Pół noc ne go.

– Po mów my jed nak o pla nach.
Tra sa mo stu koń czy się na Mo -
dliń skiej i w tym miej scu bar dzo
kor ku je…

– Mam na dzie ję, że przed łu że nie
Tra sy Mo stu Pół noc ne go do po łą -
cze nia z ul. Pił sud skie go w Mar -
kach, bę dzie re ali zo wa ne tak, jak
by ło to przez nas uzgod nio ne, czy li
w ka te go rii dro gi głów nej, na to -
miast mo der ni za cja ul. Ma ry wil -
skiej i Pło cho ciń skiej do dwóch pa -
sów ru chu w ka żdym kie run ku
uspraw ni ko mu ni ka cję w środ ko -
wej czę ści Bia ło łę ki. Ko niecz -
na i bar dzo pil na jest też bu do wa
Tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej, co
naj mniej do ul. Głę boc kiej.

– Jak za mie rza Pan o to wal -
czyć w ra dzie mia sta?

– Po pierw sze chciał bym uświa -
do mić miesz kań com, że mo gę być
je dy nym li czą cym się rad nym
z tak du żym do świad cze niem
i zna jo mo ścią pro ble mów Bia ło -
łę ki. Mo im kon ku ren tem jest co
praw da obec ny bur mistrz Piotr
Ja wor ski, ale nie oszu kuj my się
– on na dal bę dzie bur mi strzem,
je śli Plat for ma Oby wa tel ska wy -
gra wy bo ry. Bę dzie mu siał zre zy -
gno wać z man da tu rad ne go. Ja
po zo sta nę w ra dzie mia sta i bę dę
bro nić spraw Bia ło łę ki.

– Czym za mie rza się Pan za jąć?
– Po trzeb ne jest przed łu że nie

dru giej nit ki me tra na Bia ło łę kę
wzdłuż Tra sy Ol szyn ki Gro chow -
skiej. Nie ro zu miem, dla cze go
rad ni PO ostat nio za mil kli w tej
spra wie. Pro ble my ko mu ni ka cyj -

ne środ ko wej Bia ło łę ki roz wią że
li nia ko le jo wa do Le gio no wa
przy zwięk szo nej czę sto tli wo ści
kur so wa nia po cią gów SKM. Ko -
niecz ne jest zbu do wa nie par kin gu
P+R w Płu dach i na Że ra niu.
Wraz z P+R al bo znacz nie szyb -
ciej mu szą po wstać par kin gi Bi -
ke&Ri de dla ro we rzy stów.

– Kie dy przed la ty wal czył Pan
o in we sty cje na wschod niej Bia ło -
łę ce, Pań scy opo nen ci pro te sto -
wa li prze ciw ko in we sto wa niu
na pust ko wiu. Aż trud no w to
uwie rzyć, ale za le d wie 9 lat te mu
wła dze mia sta za rzu ca ły Pa nu, że
nie po trzeb nie chce Pan bu do wać
szko łę na Ostródz kiej, bo to…
szcze re po le.

– Wal ka o tę szko łę i ar gu men -
ty ów cze snych władz War sza wy,
to by ło ja kieś ku rio zum, ale dziś
chy ba ni ko mu nie trze ba udo wad -
niać, że to ja mia łem ra cję.
A sprze ci wia nie się in we sty cjom
na wschod niej Bia ło łę ce przez
mia sto po ku tu je dziś m.in. fa tal -
nym ci śnie niem w kra nach. Jak
mo żna by ło zbu do wać wiel kie
osie dla miesz ka nio we i po zo sta -

wić do nich wiej ski wo do ciąg?
Naj wy ższy czas, aby MPWiK za -
czę ło re ali zo wać bu do wę no wych
wo do cią gów na na szym te re nie.
Cze ka my rów nież na ka na li za cję,
któ rą Han na Gron kie wicz -Waltz
obie ca ła w za mian za spo łecz ną
zgo dę na roz bu do wę oczysz czal ni
Czaj ka.

– My śli Pan, że ja ko rad ny
mia sta spraw dzi się Pan bar dziej
niż za sia da jąc w ra dzie dziel ni cy?

– Od kil ku lat klu czo we de cy zje
za pa da ją na szcze blu miej skim. Je -
stem prze ko na ny, że mo je bo ga te
do świad cze nie oraz umie jęt no ści
or ga ni za cyj ne po zwo lą sku tecz nie
re pre zen to wać in te re sy miesz kań -
ców Bia ło łę ki. Nie chcę, że by
miej scy urzęd ni cy wy rzu ca li na sze
in we sty cje z pla nów, bo nie ma
w ra dzie mia sta ko goś z du żym
do świad cze niem, kto wie, jak z ni -
mi roz ma wiać. Bia ło łę ka i Pra ga
Pół noc po trze bu ją ta kie go rad ne -
go. Sku tecz nie wal czy łem o in we -
sty cje dla Bia ło łę ki bę dąc rad nym
dziel ni cy -gmi ny Pra ga Pół noc,
kie dy by li śmy jed ną dziel ni cą. Te -
raz za mie rzam za wal czyć o in we -

sty cje dla oby dwu dziel nic w Ra -
dzie War sza wy.

– Dzię ku ję za roz mo wę
Roz ma wiał Krzysz tof Kat ner
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Białołęka potrzebuje radnego z dużym doświadczeniem
� Rozmowa z Jerzym Smoczyńskim, radnym dzielnicy, burmistrzem Białołęki w latach 1994–2006.



– Spę dził Pan w sa mo rzą dzie
wie le lat, a mi mo to nie jest Pan
oso bą roz po zna wal ną.

– Mam świa do mość, że nie je -
stem tak roz po zna wal ny jak Le szek
Mil ler czy Ka ta rzy na Pie kar ska.
Wiem, że znacz nie rza dziej by wam
w te le wi zji czy ra diu, swo ją ak tyw -
ność sa mo rzą do wą opie ram
na bez po śred nich kon tak tach
z miesz kań ca mi i po ma ga niu w ich
spra wach. Z wy kształ ce nia je stem
pe da go giem, ukoń czy łem ta kże
stu dia po dy plo mo we z za kre su za -
rzą dza nia (MBA) oraz Aka de mię
Za rzą dza nia Stra te gicz ne go, mam
ol brzy mie do świad cze nie za wo do -
we i to po zwa la mi być sku tecz nym
w tym co ro bię. By łem rad nym
na Tar gów ku, a ta kże w sej mi ku
ma zo wiec kim. Z pew no ścią mo gę
po wie dzieć że znam Ma zow sze,
znam War sza wę oraz ro zu miem
war sza wia ków. A wra ca jąc do roz -
po zna wal no ści wszyst ko jesz cze jest
przede mną. Mam do pie ro 41 lat.

– Kan dy du je Pan do sej mi ku
pod ha sła mi, że ko niecz na jest
zmia na władz wo je wódz kich.

– Tak, po nie waż PSL -owski sys -
tem za rzą dza nia po przez gro no to -
wa rzy sko -par tyj ne, na cze le któ re -
go od lat stoi mar sza łek Adam
Stru zik, do pro wa dził na sze wo je -
wódz two na skraj ban kruc twa.
Przez 10 lat ta kie nie kom pe tent ne
ka dry po więk szy ły się o 400%.

Oczy wi ście du ży wpływ na stan fi -
nan sów mia ło „ja no si ko we”, ale
prze cież wła dze wo je wódz twa
świet nie od daw na wie dzą, jak ten
po da tek dzia ła, że jest ob li cza ny
na pod sta wie da nych z lat po przed -
nich i nie stwo rzy ły re zer wy na ob -
słu gę „ja no si ko we go”. Kil ka lat te -
mu Ma zow sze mia ło się bar dzo do -
brze. Wpły wy do bu dże tu by ły du -
że, ale wszyst ko wy da no, a naj bo -
gat szy re gion w Pol sce, któ ry wy -
twa rza 23% pro duk tu kra jo we go
brut to, ma dziś po nad 2 mld zł dłu -
gu. Plat for ma Oby wa tel ska uda je,
że nic się nie dzie je i to le ru je mar -
szał ka Stru zi ka i je go PSL -owskie
za ple cze. SLD chce to zmie nić.

– Jak? PSL nie li czy się w War -
sza wie, ale na Ma zow szu od lat wy -
gry wa.

– Tak, ale nie ko niecz nie uczci -
wie. SLD wy stą pi do Pań stwo wej
Ko mi sji Wy bor czej o ob ję cie Ma -
zow sza spe cjal nym nad zo rem
w związ ku z po dej rze niem, że wy -
bo ry w na szym wo je wódz twie są
fał szo wa ne.

– Mó wi pan o ba da niach licz by
nie wa żnych gło sów prze pro wa dzo -
nych przez prof. Prze my sła wa Śle -
szyń skie go?

– Oczy wi ście. Toż to ist ne cu da
nad urną! W żad nym in nym wo je -
wódz twie nie ma aż ta kiej licz by
gło sów nie wa żnych. W pół noc nych
re jo nach Ma zow sza licz ba ta się ga
na wet 27%! Co czwar ty miesz ka -
niec nie umie gło so wać?! Ka żdy
roz sąd nie my ślą cy czło wiek po tra fi
te da ne zin ter pre to wać jed no -
znacz nie.

– Dla cze go do pie ro te raz pod no -
si cie alarm? Ba da nia prof. Śle -
szyń skie go nie są no we.

– Kam pa nia wy bor cza to naj lep -
szy mo ment, by prze bić się z tym
alar mem. Wcze śniej PiS pró bo wał
spra wę na gło śnić, ale nie zna lazł
part ne rów we współ rzą dzą cej wo je -
wódz twem Plat for mie Oby wa tel -
skiej, któ rej rad ni są za kład ni ka mi
PSL w nie rów nej ko ali cji. Nie ste ty,
w wal ce z Ada mem Stru zi kiem

i skut ka mi je go rzą dów nie ma my
part ne rów w PO.

– Czym za mie rza się Pan za jąć
w sej mi ku?

– Ma zow sze ma 5 mi lio nów
miesz kań ców, to mniej wię cej ty -
le, ile ma Ło twa i Li twa ra zem
wzię te. Spraw jest nie skoń cze nie
wie le. SLD do wy bo rów sa mo -
rzą do wych idzie z ha słem „Mą -
drze, Zdro wo, Bez piecz nie, Sa -
mo rzą do wo”. Chcę, by za rzą dza -
nie Ma zow szem od by wa ło się
mą drze – szcze gól nie je śli cho -
dzi o fi nan se, w tym ol brzy mie
środ ki z Unii Eu ro pej skiej, zdro -
wo – Ma zow sze jest or ga nem za -
ło ży ciel skim (wła ści cie lem) wie -
lu szpi ta li – w tym cho cia żby
szpi ta la na Bród nie, za pew nie -
nie naj wy ższej ja ko ści i bez płat -
nej po mo cy me dycz nej jest
po pro stu obo wiąz kiem pań stwa.
Istot nym i pil nym pro ble mem
jest kwe stia za go spo da ro wa nia
od pa dów. Usta wa śmie cio wa
szcze gól nie w War sza wie nie za -
dzia ła ła tak, jak po win na. Po wy -
gra niu przez MPO pra wie
wszyst kich prze tar gów jed nym
z pod sta wo wych pro ble mów
mia sta sta ło się wy sy pi sko w Ra -
dio wie i są sia du ją ca z nim kom -
po stow nia. Smród jest co raz bar -
dziej in ten syw ny i się ga co raz
da lej. Ra dio wo po win no być
w try bie pil nym za mknię te.

– W cią gu kil ku lat śmie ci ma ją
tra fić do gmi ny Zie lon ka na te ren
sta re go po li go nu. Ma być też roz -
bu do wa na spa lar nia. Czy jest ja -
kaś al ter na ty wa na dziś?

– Jest – Mła wa, ale MPO na wet
nie roz pa tru je tej pro po zy cji, bo
to wię cej kosz tu je. A roz bu do wa
spa lar ni na Tar gów ku jest te ma -
tem bar dzo kon tro wer syj nym
i wzbu dza ją cym pro te sty miesz -
kań ców. Ca łość war szaw skie go
sys te mu zbiór ki i se gre go wa nia
śmie ci mo że kosz to wać Plat for mę
Oby wa tel ską utra tę wie lu gło sów,
więc wkrót ce mo żna spo dzie wać
się dzia łań pa ni pre zy dent War -
sza wy w tej spra wie.

– Dzia łań czy obiet nic?
– Obiet nic, któ rych re ali za cji

trze ba bę dzie do pil no wać w na -
stęp nej ka den cji.

– Kto ma te go do pil no wać?
– Na przy kład rad ni mia sta czy

sej mi ku, w tym ja oso bi ście. Zo -
bo wią zu ję się do te go. Gwa ran -
tu ję nie za le żność od lob by stów,
od grup na ci sku, któ re w tej
spra wie po ja wia ją się na ka żdym
eta pie. Rad ni SLD bę dą dzia łać
w in te re sie miesz kań ców i ich in -
te res re pre zen to wać. Na mo im
ro dzi mym Tar gów ku ta kim nie ja -
snym sty kiem in te re sów z sa mo -
rzą dem jest Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa Bród no, któ ra bar dzo
moc no wspie ra wła sny ko mi tet

w ko lej nych już wy bo rach. Przy -
naj mniej trzy spra wy są we dług
mnie na gan ne w za an ga żo wa niu
Spół dziel ni Bród no. Po pierw sze
do star tu „na ga by wa ni” są pra -
cow ni cy spół dziel ni, kie row ni cy
osie dli, go spo da rze do mów i in -
ne oso by po wią za ne ze spół dziel -
nią. Je śli nie wy star tu ją, to po -
dob no mo gą mieć pro ble my za -
wo do we. Po dru gie do świad cze -
nie z lat ubie głych po ka zu je, że
blo ki SM Bród no bę dą za mknię -
te dla ja kiej kol wiek agi ta cji in -
nych ko mi te tów. I po trze cie, czy
wła ści we jest, że by fir ma, ja ką
nie wąt pli wie jest Spół dziel nia
Miesz ka nio wa Bród no, wy sta -
wia ła wła sną li stę? Co by by ło,
gdy by du że kor po ra cje wy sta wia -
ły wła sne li sty? Czy bur mistrz ro -
dem z kor po ra cji bę dzie za bie gał
o roz wój dziel ni cy czy ra czej
swo jej fir my kosz tem in nych?
Jest spo ro do wo dów na to, że
rad ni z ko mi te tu spół dziel cze go
dzia ła li nie na rzecz wszyst kich
miesz kań ców, lecz wy łącz nie
w tro sce o in te res swo jej spół -
dziel ni. Spo so bem unik nię cia te -
go kon flik tu in te re su na Tar gów -
ku jest gło so wa nie na kan dy da -
tów zgło szo nych przez SLD Le -
wi ca Ra zem, gło so wa nie na lu dzi
któ rzy zna ją Tar gó wek i ro zu mie -
ją miesz kań ców Tar gów ka.

Rozm. tk

Znam Warszawę, rozumiem warszawiaków
� Rozmowa z Jackiem Pużukiem, liderem listy SLD – Lewica Razem do sejmiku mazowieckiego.

Istotnym i pilnym problemem jest kwestia zagospodarowania odpadów. Ustawa śmieciowa
szczególnie w Warszawie nie zadziałała tak, jak powinna

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012



Prze ciw ko gry pie mo gą za -
szcze pić się oso by po wy żej 65
ro ku ży cia. Pro gram bę dzie re -
ali zo wa ny do koń ca 2016 r.
i obej mie co rocz nie 60 ty się cy
osób.

Na Bia ło łę ce szcze pion kę mo -
żna otrzy mać w po rad niach:
na Mi le nij nej 4 (od po nie dział -
ku do piąt ku w godzinach
8.00–18.00), na Ma ry wil skiej 44
(pon.-wt. 8.00–15.35, śro -
da 10.25–18.00, czw.-
pt. 8.00–15.35) oraz na Ma jor -
ki 53 (pon.-pt. 8.00–18.00).

Kon kurs na re ali za cję pro gra -
mu „Ma ma, zdro wie i ja” w la -
tach 2014–2016 wy gra ły SPZOZ
War sza wa -Bia ło łę ka oraz Cen -
trum Me dycz ne Gol den med

(ul. Od kry ta 4). Pro gram obej -
mu je dzie ci od 24 do 36 mie sią -
ca ży cia, któ re wcze śniej nie
przy ję ły pierw szej z se rii da wek
szcze pion ki w ra mach pro fi lak -
ty ki za ka żeń pneu mo ko ko wych
(ca ła se ria mu si być po da -
na w ra mach pro gra mu).

Na bez płat ne szcze pie nia
ochron ne na le ży się zgła szać
do re je stra cji po szcze gól nych
przy chod ni, gdzie trze ba wy peł -
nić de kla ra cję. Le karz mu si ta -
kże stwier dzić brak prze ciw -
wska zań zdro wot nych (np. prze -
zię bie nie) do szcze pie nia.

Elżbie ta Świ tal ska

Bezpłatne szczepionki
� Warszawiacy oraz osoby płacące podatek
w stolicy mogą skorzystać z finansowanych przez
miasto bezpłatnych szczepień – przeciwko grypie
oraz pneumokokom.

Autorka jest radną dzielnicy Białołęka,
prze wod ni czą cą ko mi sji oświa ty, kul tu ry i spor tu

W so bo tę po pięt na stej na wy -
so ko ści nu me ru 70/71A ko bie ta
ja dą ca czar ną hon dą ci vic wje cha -
ła w wó zek, w któ rym był nie peł -
no spraw ny Maks. – Kie ru ją ca sa -
mo cho dem ko bie ta oko ło 60 lat
nie za trzy ma ła się, nie udzie li ła
nam po mo cy, tyl ko ob rzu ci ła
mnie obe lga mi i od je cha ła – mó -
wi pa ni Ane ta, ma ma Mak sa.
– Zdą ży łam tyl ko zro bić zdję cie
od je żdża ją ce go sa mo cho du, nie -
ste ty, ma ło wy raź ne.

Jak mó wi, re je stra cja za czy na ła
się na W, na ta bli cach na pew no by -
ła cy fra 5 oraz praw do po dob nie 9.
– Szu ka my wszyst kich, któ rzy mo gą
po móc w od na le zie niu tej ko bie ty.

Zgło si ło się pa rę osób, któ re po ma -
ga ją w usta le niu nu me rów re je stra -
cyj nych, ale wa żny jest ka żdy świa -
dek. Maks ma po ra że nie mó zgo we,
pa dacz kę i ma ło gło wie, z wy pad ku
wy szedł na szczę ście z si nia ka mi
i jest w fa tal nym sta nie psy chicz -
nym, je go wó zek jest kom plet nie
znisz czo ny. Za hon dą prze je cha ła
ko bie ta w ka brio le cie mar ki Che -
vro let – ta kże się nie za trzy ma ła.
Mo że coś wie? Mo że ktoś ją zna?
Jest spo ry od zew ze stro ny miesz -
kań ców osie dla, któ rzy za punkt
ho no ru po sta wi li so bie uję cie
spraw czy ni.

Po li cja po twier dza, że do zda -
rze nia do szło i usta li ła już, kto

jest wła ści cie lem po jaz du. – Do -
pie ro pro wa dzo ne po stę po wa nie
wy ja śnia ją ce w po wy ższej spra wie,
udzie li od po wie dzi na py ta nie,
czy do szło do wy pad ku dro go we -
go, czy też do ko li zji – mó wi
Agniesz ka Wło dar ska z ze spo łu
pra so we go KSP.

Wy pa dek za cho dzi wte dy, gdy
są oso by po szko do wa ne i wy ma -
ga ją in ter wen cji me dycz nej. Ko li -
zja to lżej sze zda rze nie, gdzie nie
ma cię żko ran nych. W za le żno ści
od te go, jak zo sta nie za kwa li fi ko -
wa ne, kon se kwen cje bę dą bar -
dziej lub mniej do tkli we. Przy wy -
kro cze niu, ja kim jest ko li zja – 6
punk tów kar nych oraz man -
dat 500 zło tych, przy prze stęp -
stwie – a więc wy pad ku, po łą czo -
nym z uciecz ką i nie udzie le niem
po mo cy ofia rom – 6 mie się cy
do 8 lat wię zie nia, do dat ko wo
mo że być na ło żo ny za kaz pro wa -
dze nia po jaz dów.

Je śli kto kol wiek mo że po móc
w wy tro pie niu pi rat ki dro go wej,
pro szo ny jest o kon takt z po li cją
al bo z pa nią Ane tą – 519–763–326.

(red)

Potrąciła niepełnosprawnego i uciekła
� 20 września na ulicy Skarbka z Gór doszło do potrącenia. Sprawca nie pomógł
ofierze wypadku.
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DOM SPRZEDAM
·Sprzedam piękny DOM 275 m2 z pełnym
wyposażeniem, gotowy do zamieszkania, działka
860 m2 cena 1.580.000 ZŁ tel. 602-284-378

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę 508-644-253

NAUKA
·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
·Rosyjski tel. 22 772-51-60
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI STOLARSKIE
·Pracownia stolarska meble Brzeziński. Tel.
519-150-193 www.mebleskierdy.dei.pl

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
·CZYSZCZENIE RAJNBOWEM DYWANÓW,
TAPICERKI DEZYNFEKCJA 605 – 325-849
·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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660

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

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń  

550044--449988--4488!!

·Trzcina Centrum Aktywności i Kreatywności
– prowadzi zapisy na zajęcia: pilates, zumba,
taniec towarzyski. Zajęcia będą odbywać się
w Szkole Przys zł ości przy ul. Białołęckiej 186 d.
Szkoła posiada bardzo ładną salę do ćwiczeń wraz
z szatniami. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę.
Kontakt 512-052-325

DAM PRACĘ

GGaabbiinneett  ssttoommaattoollooggiicczznnyy  SSTTAADDEENNTT  ppoosszzuukkuujjee  ddoo
pprraaccyy  kkoobbiieettęę  lleekkaarrzzaa  ssttoommaattoollooggaa..  TTeell..

kkoonnttaakkttoowwyy  660022--226699--333366

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

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

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·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
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Kandydujesz na
radnego?

Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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ZA WIA DO MIE NIE o wy da niu de cy zji
Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 ro ku – Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f
ust. 3 – usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 ro ku o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (Dz. U. z 2013
r. poz. 687, j.t., ze zm.),

PPrree  zzyy  ddeenntt  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy  zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,
iż w dniu 29 wrze śnia 2014 ro ku, po za koń cze niu po stę po wa nia wsz czę te go na wnio sek Pre zy den ta m. st. War sza wy, w imie niu któ re go dzia ła
Za stęp ca Bur mi strza Dziel ni cy Bia ło łę ka, za wie szo ne go w okre sie od 12 wrze śnia 2014 ro ku do 29 wrze śnia 2014 ro ku, zo sta ła wy da na ddee  ccyy  zzjjaa
nnrr 550055//22001144//ZZRRIIDD  PPrree  zzyy  ddeenn  ttaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy,,  zzaa  ttwwiieerr  ddzzaa  jjąą  ccaa  pprroo  jjeekktt  bbuu  ddooww  llaa  nnyy  ii uuddzziiee  llaa  jjąą  ccaa  zzee  zzwwoo  llee  nniiaa  nnaa rree  aallii  zzaa  ccjjęę  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ddrroo  ggoo  wweejj  ppoo  llee  --
ggaa  jjąą  cceejj  nnaa bbuu  ddoo  wwiiee  uullii  ccyy 1100  KKLL  ((kkaa  ttee  ggoo  rriiaa  oobbiieekk  ttuu  ––  XXXXVV))  nnaa oodd  cciinn  kkuu  oodd uullii  ccyy  MMoocchh  ttyyńń  sskkiieejj  ddoo uullii  ccyy  MMaańń  kkooww  sskkiieejj  ww zzaa  kkrree  ssiiee  bbuu  ddoo  wwyy  jjeezzdd  nnii
zz jjeedd  nnoo  ssttrroonn  nnyymm  cchhoodd  nnii  kkiieemm,,  oodd  wwoodd  nniiee  nniiaa  ddoo sskkrrzzyy  nneekk  rroozz  ssąą  cczzaa  jjąą  ccyycchh  wwrraazz  zz wwyy  cciinn  kkąą  ddrrzzeeww  ii kkrrzzee  wwóóww  ww ddzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy
nnaa ttee  rree  nniiee  ddzziiaa  łłeekk  zz oobb  rręę  bbuu 44--1166--1111  oozznnaa  cczzoo  nnyycchh  ww eewwii  ddeenn  ccjjii  ggrruunn  ttóóww  nnrr  9900//22,, 9911//11,, 9922//11,, 9900//88,, 9911//55,, 110044//1144 9922//22  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroo  jjeekk  ttoo  wwaa  nnaa  nnrr
9922//33)),, 9933//77  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroo  jjeekk  ttoo  wwaa  nnaa  nnrr 9933//88))..
*w na wia sach po da no nu me ry pro jek to wa nych dzia łek
NNaa ppoodd  ssttaa  wwiiee  ppoo  wwyy  żżsszzeejj  ddee  ccyy  zzjjii  nniiee  rruu  cchhoo  mmoo  śśccii  ww ppaa  ssiiee  ddrroo  ggoo  wwyymm  wwww..  uullii  ccyy  ssttaa  jjąą  ssiięę  wwłłaa  ssnnoo  śścciiąą  MMiiaa  ssttaa  SSttoo  łłeecczz  nnee  ggoo  WWaarr  sszzaa  wwyy  zz ddnniieemm,,  ww kkttóó  --
rryymm  ddee  ccyy  zzjjaa  oo zzee  zzwwoo  llee  nniiuu  nnaa rree  aallii  zzaa  ccjjęę  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ddrroo  ggoo  wweejj  ssttaa  łłaa  ssiięę  oossttaa  tteecczz  nnaa (art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. usta wy o szcze gól nych za sa dach re ali za -
cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych), o ile wcze śniej nie sta ły się wła sno ścią Mia sta na pod sta wie in nych prze pi sów. 

PPoo  uucczzee  nniiee
Za in te re so wa nym stro nom przy słu gu je pra wo za po zna nia się z tre ścią po wy ższej de cy zji w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka w Wy dzia le Ar chi tek tu ry
i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka (ta bli ca ogło szeń w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka).
Od de cy zji przy słu gu je stro nom od wo ła nie do Wo je wo dy Ma zo wiec kie go za po śred nic twem or ga nu wy da ją ce go de cy zję w ter mi nie 14 dni
od dnia zdję cia de cy zji z ta bli cy ogło szeń Urzę du. 
Od wo ła nia na le ży skła dać w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka, w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197, 03-
122 War sza wa. 
W przy pad ku, w któ rym do tych cza so wy wła ści ciel nie ru cho mo ści ob ję tej ni niej szą de cy zją, wy da swą nie ru cho mość nie zwłocz nie, lecz nie póź -
niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia za wia do mie nia o wy da niu tej de cy zji, wy so kość od szko do wa nia zo sta nie po więk szo na o kwo tę rów -
ną 5% war to ści nie ru cho mo ści.
In for ma cje na te mat od szko do wa nia mo żna uzy skać w Wy dzia le Go spo dar ki Grun ta mi dla Dziel ni cy Bia ło łę ka pod nu me rem tel. (22) 51 03 228

Załóż ogród jesienią -- to się opłaca!
Czy wiedziałeś, że je sień to naj lep szy czas na:

ZA ŁO ŻE NIE TRAW NI KA 
– na sio na zdą żą wy kieł ko wać i uko rze nić się przed zi mą, a wio sną bę dzie cie szyć
oczy so czy sta zie leń. Je śli za bie rze my się za to wio sną – tra wa nie wzmoc ni się wy -
star cza ją co, by słu żyć la tem.

PO SA DZE NIE RO ŚLIN CE BU LO WYCH
- je śli chce my wio sną cie szyć się kwit ną cy mi tu li pa na mi czy nar cy za mi,

POSADZENIE ŻYWOPŁOTU
– li gustr czy ber be rys do stęp ny jest w do brej ce nie, po dob nie jak drze wa owo co we. 

Justyna Tuszyńska - architekt krajobrazu
Zakładanie, pielęgnacja, projekty ogrodów 607-617-744 

Przepiękny ogród wiosną 
teraz zaprojektujesz za pół ceny!



Ze spół Te atru 13 wy ko na „Oże -
nek” – zna ko mi tą ko me dię z ka -
no nu ar cy dzieł świa to wej dra ma -
tur gii. Oby cza jo wa sa ty ra Mi ko ła -
ja Go go la z przy mru że niem oka
trak tu je o za mą żpój ściu. Do słyn -
nej go go low skiej kon klu zji:
„Z cze go się śmie je cie? Z sie bie
sa mych się śmie je cie!” – dojść bę -
dzie mo żna pod czas przed sta -
wień 11 i 12 paź dzier ni ka.

Te atr Tań ca
Te atr Tań ca Inoj po wró ci 18 paź -

dzier ni ka do swo jej ostat niej re ali -
za cji – spek ta klu „Twa rzą w twarz”
w re ży se rii Ka ta rzy ny Krycz ki. Jest
on su biek tyw ną oce ną współ cze -

sno ści w któ rej peł no jest ob łu dy,
kłam stwa i ma ni pu la cji.

Grun wald
Kom pa nia Te atral na Mam ro

wzno wi 3 li sto pa da „Grun wald”
w re ży se rii Grze go rza Resz ki.
W jed nej z sal Mu zeum Na ro do -
we go, po wy bi ciu pół no cy, za miast
ci szy i spo ko ju, co noc za czy na się
nie zły rwe tes. Po sta ci z jed ne go
z ob ra zów wy cho dzą z ram i roz -
po czy na ją swo je „dru gie” ży cie…

Miss HIV
Te atr Co Me ta przy po mni 8 li sto -

pa da „Miss HIV” w re ży se rii Do -
mi ni ka Wen do łow skie go. Blask

fle szy, ka me ry, ko lo ro we stro je,
zna ny pre zen ter – tak wy glą da
opra wa wszel kich wy bo rów miss.
Jed nak dla fi na li stek te go kon kur -
su, czte rech ko biet w ró żnym wie -
ku i o ró żnych do świad cze niach ży -
cio wych, ostat nie mi nu ty przed wy -
stę pem bę dą wy jąt ko wo trud ne.

Po ra na se nio ra
Te atr „Po ra na Se nio ra” wraz

z re ży se rem Do mi ni kiem Wen do -
łow skim za pra sza 9 li sto pa da
na spek takl opar ty na mo ty wach
naj bar dziej zna nych utwo rów sce -
nicz nych Alek san dra Fre dry. „Je śli
nie chcesz mo jej zgu by…” to przed -
sta wie nie peł ne za baw nych pe ry pe -
tii opie wa ją cych sto sun ki dam sko -
-mę skie i od wiecz ne pro ble my mię -
dzy mło dy mi i sta ry mi. 

Wstęp na wszyst kie spek ta kle
jest wol ny. Re zer wa cji miejsc mo -
żna do ko nać pod nu me rem
tel. 22 614–66–56 lub w sie dzi bie
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
przy ul. van Go gha 1.

ASP
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Wieści z Białołęckiego Zagłębia Teatralnego
� Dobre nowiny dla amatorów białołęckich teatrów. W najbliższym czasie aktywnych
będzie aż pięć zespołów. Repertuar usatysfakcjonuje zarówno entuzjastów
beztroskiego humoru, jak i amatorów rozrywki bardziej refleksyjnej, z drugim dnem.

Muzyczni Czarodzieje
� W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego w Białołęckim Ośrodku Kultury odbędzie
się wyjątkowy koncert. Wystąpią Muzyczni Czarodzieje
– zespół złożony z muzyków profesjonalnych oraz osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Jeśli spodziewacie się
amatorszczyzny – przyjdźcie na koncert – zdziwicie się!

Są ab so lut nie wy jąt ko wi, bo
prze ła mu ją sche ma ty. Za dzi wia ją -
cy jest po ziom wy ko ny wa nej przez
nich mu zy ki. Mó wi się, że pły ty
któ re two rzą, spo koj nie mo gły by
kon ku ro wać z na gry wa ny mi przez
in ne pol skie ze spo ły. Jed na z nich
po wsta ła przy wspar ciu Bia ło łęc -
kie go Ośrod ka Kul tu ry. 10 paź -
dzier ni ka, w dniu szcze gól nie wa -
żnym dla osób upo śle dzo nych
umy sło wo, BOK od da Mu zycz nym
Cza ro dzie jom swo ją sce nę.

Uczest ni cy Śro do wi sko wych
Do mów Sa mo po mo cy dla osób
nie peł no spraw nych in te lek tu al nie
z Su wal skiej, Wil czej i Przed wio -
śnia, wspie ra ni przez te ra peu tów
i przy ja ciół, za ist nie li na mu zycz -
nej sce nie już w 2010 ro ku. Za -
pra sza my na ich kon cert w so bo -
tę 10 paź dzier ni ka o go dzi -
nie 11.00 w sa li wi do wi sko wej
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
przy ul. van Go gha 1. 

ASP
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Prze gląd ani ma cji dla dzie ci w Ki nie Pra ha.
11.10 i 12.10 – week end z wy jąt ko wy mi baj ka mi w Ki -

nie Pra ha. Sta ran nie wy se lek cjo no wa ne ty tu ły pro sto
z Czech, Sło wa cji, Wę gier, Ja po nii i Pol ski. Oprócz pro -
jek cji ba jek wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą spe cjal ne
warsz ta ty. Wi dzo wie bę dą mie li oka zję za zna jo mić się ze
sztu ką ori ga mi, stwo rzyć wła sną ma skot kę na wzór tej
z cze skiej baj ki, zro bić ani mo wa ne go, ło wic kie go ko gu ci -
ka czy do wie dzieć się, jak ba wi li się ich ro dzi ce kil ka na -
ście lat te mu.

Ce na bi le tu: 10 zł.
Ki no Pra ha, ul. Ja giel loń ska 26, www.ki no pra ha.pl.

Moc atrak cji w Zie lo nej Bi blio te ce
• 11.10 oraz 25.10, godz. 11.00 – „Biblioteka bajek”

– sobotnie poranki w bibliotece. Po obejrzeniu bajki
dzieci uczestniczą w zabawach nawiązujących
tematyką do prezentowanego filmu.

• 15.10, godz. 17.00 – „Wesoły przedszkolak” dla dzieci
w wieku 4–5 lat: zabawy ruchowe, głośne czytanie,
prace kreatywne. W październiku kontynuacja
wyprawy w świat dinozaurów.

• 16.10, godz. 17.00 – „Witaj Warszawo!” dla dzieci
w wieku 8–11 lat. Zajęcia mają na celu zapoznać
dzieci ze stolicą Polski – jej dziejami, architekturą,
kulturą. W październiku poznają najważniejsze
wydarzenia z historii miasta.

• 21.10, godz. 17.00 – „Eko – Euro Party, czyli heca
na 46 państw” dla dzieci 6–8 lat. Podczas spotkań
prezentowana będzie historia, ciekawostki dotyczące
wybranych państw europejskich. Październik jest
miesiącem poznawania Wielkiej Brytanii.

• 23.10, godz. 17.00 – „Pejzaż malowany muzyką” dla
dzieci w wieku 6–7 lat. Zajęcia łączą wiedzę muzyczną
z warsztatami malarskimi. Podczas najbliższego
spotkania dzieci poznają muzykę pop oraz dowiedzą
się, co wspólnego ma z nurtem w sztuce, jakim jest
pop-art.

Na wszyst kie za ję cia obo wią zu ją za pi sy, w bi blio te ce
lub pod nr tel 22 675–05–12.

„Zie lo na Bi blio te ka”, ul. Be ren so na 38,
tel. 22 675–05–12.

Sce na dla dzie ci
19.10, godz. 12.30 – Bia ło łęc ka sce na dla

dzie ci – „Skąd Knyps miał Czu bek?”. Po zna je -
my baj ki świa ta – baj ki fran cu skie. Wstęp wol -
ny.

Je śli ktoś jest cie ka wy, kim był Knyps
z Czub kiem, ja ką da le ką dro gę prze wę dro wał
do nas Kot w Bu tach i skąd wziął się Król
Słoń ce – niech przyj dzie 19 paź dzier ni ka
do Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry na spo tka -
nie z Ma ri ną Hu lią. Go ść mi bę dą po sta ci
z fran cu skich ba jek i ba śni.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry, ul. van Go gha 1,
tel. 22 614–66–56.

Bajki a potem warsztaty: kino Praha 
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:
• 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.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

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

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 Spo łecz ne go To wa rzy stwa
Oświa to we go w War sza wie przy ul.
Dzia twy 6 po wsta ła dzię ki za an ga żo -
wa niu kil kor ga lu dzi, któ rym ma rzy ła
się szko ła przy ja zna dzie ciom z więk -
szym udzia łem ro dzi ców. Do ro śli
chcie li, aby dzie ci uczy ły się w przy ja -
znej szko le. Tar cho min ca ły czas się
roz bu do wy wał, przy by wa ło ro dzin
z ma ły mi dzieć mi, a bu do wa no
za ma ło no wych pla có wek oświa to -
wych. Wszy scy ro dzi ce przy szłych
uczniów Spo łecz nej Szko ły nr 2 STO
miesz ka li na osie dlu, nie wie dzie li, ja -
kie kosz ty trze ba bę dzie po nieść, ale
chcie li, że by ich dzie ci mia ły do bre,
nor mal ne dzie ciń stwo. Chcie li pod jąć
ry zy ko two rze nia no wej szko ły. Za -
czę li szu kać ka dry i po miesz cze nia.
Przez pierw sze trzy la ta szko ła dzia ła -
ła w dwóch lo ka lach wy na ję tych
od spół dziel ni miesz ka nio wej. 

Szko ła roz po czę ła swo ją dzia łal -
ność 1 wrze śnia 1989 ro ku. W pierw -
szych la tach dzia łal no ści szko ły utwo -
rzo ne by ły wy łącz nie kla sy na ucza nia
po cząt ko we go. Po tym cza sie na le ża -
ło po my śleć o kla sach star szych. Po -
trzeb na by ła zmia na lo ka lu na więk -
szy. I zno wu żmud ne po szu ki wa nia,
ale uda ło się! Za ję li śmy trzy kon dy -
gna cje w no wym skrzy dle bu dyn ku
Ko ścio ła Pol sko ka to lic kie go, któ ry
zna ny jest pod na zwą Sa ma ry ta nin.
W ro ku szkol nym 1998/99 szko ła li -
czy ła 108 uczniów w ośmiu kla sach. 

Obec nie Spo łecz na Szko ła Pod sta -
wo wa nr 2, wraz ze Spo łecz nym Gim -
na zjum nr 333, wcho dzi w skład Ze -
spo łu Szkół Spo łecz nych SKT nr 5
STO i mie ści się przy ul. Dzia twy 6.
W ro ku szkol nym 2014 / 2015 mi -
ja 25 lat od kąd pierw si ucznio wie
prze kro czy li pro gi tej szko ły. Na jej
suk ce sy i po pu lar ność pra co wa ły ca -

łe po ko le nia na uczy cie li, pra cow ni -
ków i ro dzi ców. Ju bi le uszo we ob cho -
dy bę dą ob fi to wać w wie le im prez
– pierw sza z nich to Zjazd Ab sol wen -
tów, któ ry od bę dzie się 24 paź dzier ni -
ka w For cie Pion tek. W mar cu 2015
ro ku od bę dzie się uro czy stość nada -
nia szko le imie nia. Trwa ją pra ce Ka pi -
tu ły skła da ją cej się z uczniów, ro dzi -
ców i na uczy cie li, któ rzy jesz cze
w tym ro ku wy bio rą pa tro na szko ły. 

Ofer ta na szej szko ły jest bar dzo
sze ro ka – wy cho wa nie kul tu ral ne,
wy ciecz ki, lek cje mu ze al ne, pro gra my
Co me nius, in dy wi du al ne po dej ście
do ucznia, do sko na łe przy go to wa nie
dzie ci do eg za mi nów ze wnętrz nych,
ob szer na ofer ta za jęć do dat ko wych.
Spe cy fi ką szko ły jest też to, że sta ła
się spo łecz no ścią skła da ją cą się
z uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców.
Wszy scy sta no wi my wiel ką ro dzi nę.
To by ła i jest na praw dę szko ła spo -
łecz na, któ ra sta wia na wy cho wa nie

w spo łe czeń stwie w opar ciu o war to -
ści i kul tu rę, od po cząt ku kształ cą ca
na bar dzo wy so kim po zio mie w przy -
ja znej at mos fe rze, a na si ab sol wen ci
do sta ją się do naj lep szych li ce ów
w War sza wie. To już 25-lat wspól -
nych dzia łań!!!

Początki i dzień dzisiejszy „SZKOŁY na STO 2”

Serdecznie zapraszamy na
PPiieerrwwsszzyy  ZZjjaazzdd  AAbbssoollwweennttóóww

z okazji 25-lecia Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 2 STO,

który odbędzie się 
24 października 2014r 

o godzinie 19.00 
w Sali Szlacheckiej Fortu Piontek

przy ul. Modlińskiej 310/312

www.sto2.pl 
mail: szkola@sto2.pl 
tel: 22 614-46-92/94


