
O budowę odnogi II linii metra
wzdłuż ul. Głębockiej walczą
od kilku lat białołęccy radni i kolej-
ne zarządy dzielnicy. O tym, że naj-
rozsądniejszy przebieg północnego
odcinka linii to rozwidlenie za sta-
cją Zacisze na Bródno i wschodnią
Białołękę mówi nawet burmistrz
Targówka Grzegorz Zawistow-
ski. I co z tego wszystkiego wynika?

– Trzeba ponownie przeanali-
zować rozwój demograficzny Bia-
łołęki – mówi Agnieszka Kłąb, za-
stępczyni rzecznika prasowego
m.st. Warszawy. – Zostanie to wy-
konane w ciągu najbliższych mie-
sięcy, następnie zapadnie decyzja
o tym, czy budować odgałęzienie.

Dokładnie to samo mówił
w marcu rzecznik warszawskiego
ratusza Bartosz Milczarczyk.
Analizowanie sytuacji demogra-
ficznej trwa, mieszkańców przyby-
wa, więc tłok w autobusach i kor-
ki są coraz większe.

– Na końcową decyzję jest jesz-
cze czas – uspokaja radny Walde-
mar Roszak. – Właśnie urucho-
miono przetarg na kolejne trzy
stacje w stronę Targówka. Ich pro-

jektowanie rozpoczęło się dwa lata
temu. Mają być gotowe w 2019 r.
Projektowanie kolejnych (i końco-
wych) trzech stacji rozpocznie się
zapewne w 2016 lub 2017 r. Osta-
teczną decyzję na temat przebiegu
końcowego odcinka trasy miasto
musi podjąć w ciągu następnych

dwóch lat. Mamy więc jeszcze spo-
ro czasu na to, aby przekonać wła-
dze miasta – twierdzi Roszak.

Wbrew temu, co mogłoby się
wydawać na podstawie spotkań

z mieszkańcami, nie wszyscy po-
pierają budowę odnogi II linii
metra. Pojawiają się głosy, że
w zupełności wystarczy szybki
tramwaj, poprowadzony przez
wschodnią Białołękę i Bródno
– albo bezkolizyjnie, albo z abso-
lutnym priorytetem na skrzyżowa-
niach. Jego prędkość handlowa
byłaby niewiele mniejsza, a koszt
budowy znacznie niższy.

– Budowa odnogi na Białołękę
byłaby błędem – mówi wprost Ro-
bert Chwiałkowski ze stowarzy-
szenia SISKOM. – Częstotliwość
kursowania metra na odcinkach
skrajnych musiałaby zostać po-
dzielona na dwie jego odnogi.
W efekcie mogłoby to wpłynąć
na wydłużenie czasu oczekiwania
na metro, wydłużenie ogólnego
czasu przejazdu w obu kierunkach
i zmniejszenie liczby podróżnych
na skrajnych odcinkach metra.
Na Zieloną Białołękę powinna
powstać linia szybkiego tramwaju
wzdłuż ul. św. Wincentego. Wła-
śnie o budowę tramwaju powinny
walczyć władze Białołęki, radni tej
dzielnicy i mieszkańcy.

Kiedy powstanie stacja przy
Głębockiej, zakładając oczywi-
ście, że władze miasta podejmą
decyzję o jej budowie? Ratusz za-
powiada, że w 2022 r. będzie mo-
żna przejechać metrem od ratu-
sza Bemowa do stacji Bródno
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Co z metrem?
� Miasto ogłosiło właśnie przetarg na budowę kolejnych stacji II linii metra. O odnodze
na wschodnią Białołękę na razie cisza, ale sprawa wcale nie jest przegrana.

Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że
miasto czeka na
likwidację janosikowego,
które w obecnej formie
prawie na pewno
przejdzie do historii.
Zapowiada się więc
walka o metro już nie
między Białołęką
a Targówkiem (który jest
spokojny o swoje stacje),
ale Białołęką
a Bemowem.

dokończenie na stronie 2
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Na sze sta ra nia o prze bu do wę
tej głów nej uli cy Chosz czów ki
roz po czę ły się już kil ka lat te mu.
Jed nak nie spo dzie wa nie od kry to
prze szko dę, któ ra nie ste ty za trzy -
ma ła ten pro ces. PKP Pol skie Li -
nie Ko le jo we zbu do wa ły wia dukt
nad to ra mi wzdłuż ul. Me hof fe ra.
Pod czas przy go to wy wa nia do ku -
men ta cji pro jek to wej po peł nio no
po wa żny błąd, na sku tek któ re go
PKP PLK sta ły się wła ści cie lem
czę ści uli cy. Mia sto nie mo że
oczy wi ście wy da wać pu blicz nych
pie nię dzy na dro gach, do któ rych
nie ma pra wa. Re mont uli cy
przez na szą dziel ni cę stał się więc

nie mo żli wy. W tym ro ku na si bur -
mi strzo wie zna leź li na szczę ście
praw ne roz wią za nie te go pro ble -
mu i po dłu gich ne go cja cjach
uda ło się prze ko nać PKP PLK
do udo stęp nie nia grun tu
pod prze bu do wę.

Co po wsta nie?
W pierw szym eta pie prze bu do -

wy wa ny jest od ci nek ul. Me hof fe ra
po mię dzy as fal to wym przed łu że -
niem zjaz du z wia duk tu a ul. Po -

lnych Kwia tów. We dług pro jek tan -
tów, pod bu do wa obec nej na -
wierzch ni z be to no wej kost ki (tzw.
try lin ki) jest w do brym sta nie. Nie
bę dzie więc wy mie nia na na no wą.
Naj pierw zo sta ną usu nię te za głę -
bie nia i nie rów no ści w try lin ce.
Na stęp nie ca łość zo sta nie po kry ta
kil ko ma war stwa mi as fal tu.

Cał ko wi cie na no wo trze ba by ło
roz wią zać spra wę od wod nie nia uli -
cy. Do tej po ry desz czów ka roz są -
cza ła się szcze li na mi w sa mej na -
wierzch ni. Szczel ny as falt nie da je
oczy wi ście ta kiej mo żli wo ści. Dla -

te go też no wa uli ca zo sta nie wy pro -
fi lo wa na zu peł nie ina czej. Spa dek
zo sta nie wy ko na ny tyl ko na jed ną
stro nę jezd ni. Wo da bę dzie spły wać
na po bo cze i tam się roz są czać.
Uwa żni ob ser wa to rzy mo gą już te -
raz to za uwa żyć. Wła śnie ukła da ne
są no we kra wę żni ki. Po stro nie
chod ni ka są znacz nie wy żej po ło żo -
ne niż po dru giej stro nie jezd ni.

Za rys no we go chod ni ka jest już
wi docz ny. W efek cie zmia ny pro fi -
lu uli cy rów nież bę dzie ukła da ny
wy żej niż po przed nio. Wy ko naw ca
prze bu do wy zo stał wy bra ny
w prze tar gu jesz cze przed wa ka -
cja mi. Je że li wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem i po go da do pi -
sze, to cał ko wi cie no wą uli cą po je -
dzie my już na po cząt ku li sto pa da.

Co da lej?
Li czę na to, że szyb ko uda się

zdo być pie nią dze na prze bu do wę
po kry tej sta rą kost ką be to no wą po -
zo sta łej czę ści ul. Me hof fe ra
w Chosz czów ce. To naj wa żniej sza
uli ca tej czę ści Bia ło łę ki, więc ta in -
we sty cja mu si zo stać po trak to wa na
prio ry te to wo. Mam na dzie ję, że
w przy szłym ro ku uda się prze ko nać
po zo sta łych rad nych i bę dę mógł
prze ka zać miesz kań com ko lej ne
do bre in for ma cje.

Wal de mar Ro szak

(naj bli żej wschod niej Bia ło łę ki
bę dzie sta cja przy ra tu szu Tar -
gów ka, do któ rej trze ba bę dzie
do je chać au to bu sem, sa mo cho -
dem lub ro we rem). Po 2022 r.
trwać bę dzie jesz cze bu do wa za -
chod nie go krań ca li nii do sta cji
Ka ro lin. Nie jest po wie dzia ne,
że ten frag ment li nii mu si po -
wstać przed bia ło łęc ką od no gą,
ale sil nym ar gu men tem za ta ką
ko lej no ścią jest sta cja tech nicz -
na -po sto jo wa, któ ra ma zna leźć
się za Ka ro li nem. Pod su mo wu -
jąc: re al ną da tą otwar cia me tra
na Bia ło łę ce jest po ło wa przy -
szłej de ka dy. I tu po ja wia się po -
wa żny pro blem, bo obec na per -
spek ty wa fi nan so wa Unii Eu ro -
pej skiej, skie ro wa na na roz wój
ko mu ni ka cji szy no wej, skoń czy
się w 2020 r. (pro jek ty bę dzie
mo żna roz li czać przez dwa ko -
lej ne la ta, jedynie od ci nek Gór -
ce -Bród no jest bez piecz ny).
Skąd bę dą po cho dzić pie nią dze
na sta cje na za chod nim Be mo -
wie i ewen tu al nie wschod niej
Bia ło łę ce?

Nie ofi cjal nie do wie dzie li śmy się,
że mia sto cze ka na li kwi da cję ja no -
si ko we go, któ re w obec nej for mie
pra wie na pew no przej dzie do hi -
sto rii. Nie wia do mo jesz cze, ile uda
się za osz czę dzić, ale bę dą to set ki
mi lio nów zło tych rocz nie. Oczy wi -
ście bę dzie ta kże szan sa na do ta cje
unij ne, ale po 2020 r. ma ją one być
mniej sze niż obec ne. Za po wia da
się więc wal ka o me tro już nie mię -
dzy Bia ło łę ką a Tar gów kiem (któ ry
jest spo koj ny o swo je sta cje), ale
Bia ło łę ką a Be mo wem.

– Z ka żdą chwi lą ar gu men tów
za na szym roz wią za niem szyb ko
przy by wa – mó wi Ro szak. – Są ni -
mi no wi mie szań cy na szej dziel ni -
cy. Co ro ku na Bia ło łę ce mel du je
się ich od trzech do sze ściu ty się cy.

Ar gu men tów, choć nie w ta kim
tem pie, przy by wa ta kże w re jo nie
pla no wa nej na za chod nim Be mo -
wie sta cji La zu ro wa. Rów nież
na Be mo wie ma po wstać sta cja
tech nicz no -po sto jo wa Mo ry. Zie -
lo na Bia ło łę ka jest jed nak naj szyb -
ciej roz wi ja ją cą się czę ścią ca łej
aglo me ra cji, po zba wio ną – w od ró -
żnie niu od Be mo wa – ja kiej kol -
wiek ko mu ni ka cji szy no wej.        DG

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej
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Co z metrem?

Ruszyła przebudowa Mehoffera
� Kilka dni temu po wschodniej stronie torów kolejowych rozpoczęły się prace
budowlane na ul. Mehoffera. Zniknie zużyta betonowa kostka a w zamian pojawi się
nowiutki asfalt i chodniki.

W pierwszym
etapie przebudowywany
jest odcinek ul. Mehoffera
pomiędzy asfaltowym
przedłużeniem zjazdu
z wiaduktu a ul. Polnych
Kwiatów.
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W pół noc nej czę ści Że ra nia,
w są siedz twie wa łu prze ciw po wo -
dzio we go, przez kil ka de kad skła -
do wa no od pa dy z elek tro cie płow -
ni. Za rzą dza ją ca te re nem fir ma
PGNiG Ter mi ka nie daw no usu -
nę ła nie uży wa ne od lat 90. skła -
do wi sko i pro wa dzi re kul ty wa cję
te re nu, któ ra ma być za koń czo -
na do koń ca 2014 ro ku.

– Re kul ty wa cja kosz tu je około
30–40 mln zł i za le ży nam, że by te
pie nią dze się zwró ci ły – mó wi
Wie sław Ja mioł kow ski z PGNiG
Ter mi ki. – Chce my na tym te re nie
za ro bić.

A jak naj ła twiej za ro bić, ma jąc
du żą dział kę na Bia ło łę ce? Oczy -
wi ście bu du jąc osie dle lub biu -
row ce, choć ofi cjal nie wła dze
spół ki mó wią, że jesz cze nie ma
osta tecz nej de cy zji a przy naj mniej
frag ment te re nu bez po śred nio są -
sia du ją cy z wa łem po wi nien być
prze zna czo ny na kor ty i bo iska.
Te ren nie jest ob ję ty miej sco wym
pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, więc je śli PGNiG

Ter mi ka ze chce zbu do wać blo ki,
bę dzie po trze bo wać tyl ko de cy zji
o wa run kach za bu do wy, wy da nej
przez wła dze War sza wy. A o „wu -
zet kę” w sto li cy nie trud no.

Je śli na te re nie daw ne go skła -
do wi ska po wsta nie osie dle lub za -
głę bie biu ro we, bę dzie ono
– przy naj mniej na ra zie – od cię te
od ko mu ni ka cji miej skiej. Ze
wzglę du na cia sne skrzy żo wa nia
na pół noc nym Że ra niu kur su je
tyl ko li nia lo kal na 211, ob słu gi wa -
na przez ma łe au to bu sy. Z po łu -
dnio we go frag men tu re kul ty wo -
wa ne go te re nu do naj bli ższe go
przy stan ku jest zresz tą bar dzo da -
le ko. Miesz kań com hi po te tycz ne -
go osie dla po zo sta je więc do jazd
do pra cy sa mo cho dem, uli cą My -
śli bor ską. I tyl ko My śli bor ską,
któ ra kor ko wa ła by się w obu kie -
run kach, bo bu do wa pla no wa ne -
go od wie lu lat Trak tu Nad wi ślań -
ski na stą pi w da le kiej przy szło ści.
Przez dwa la ta o je go wy kre śle nie
ze Stu dium Uwa run ko wań i Kie -
run ków Za go spo da ro wa nia Prze -

strzen ne go wal czy ła Men ni ca Pol -
ska, któ ra ku pi ła te re ny nad Wi -
słą na prze ciw ko daw nej Fa bry ki
Sa mo cho dów Oso bo wych. Nie -

daw no Ra da War sza wy zmie ni ła
Stu dium i zgod nie z obec nym pla -
nem Trakt Nad wi ślań ski po wsta -
nie tyl ko na Bia ło łę ce i bę dzie
koń czyć się skrzy żo wa niem z Ja -
giel loń ską tuż za mo stem Gro ta -
-Ro wec kie go, więc kie row cy z Że -
ra nia da le ko nim nie do ja dą.
Prze ciw ni bu do wie Trak tu są ta -
kże eko lo dzy, zwra ca ją cy uwa gę,
że sze ro ka jezd nia nad rze ką to
po mysł ro dem z lat 70-tych.

DG

Czy Żerań czeka urbanistyczna katastrofa?
� Na 50-hektarowym księżycowym krajobrazie między mostem Północnym
a Kanałem Żerańskim może powstać olbrzymie osiedle, odcięte od komunikacji
miejskiej i bez żadnej infrastruktury.

Od dwóch lat
o wykreślenie Traktu
Nadwiślańskiego ze
Studium Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego walczy
Mennica Polska.

Na Myśliborskiej wkrótce może zaroić się od samochodów

PGNiG Ter mi ka za mie rza
prze ka zać wła dzom War sza -
wy 300-me tro wą kład kę do od po -
pie la nia, za wie szo ną nad Ka na -
łem Że rań skim i ba se nem Por tu
Że rań skie go. W przy szłym ro ku
zo sta nie ona prze bu do wa na
na most pie szo -ro we ro wy. Dzię ki
no wej prze pra wie bę dzie mo żli we
prze je cha nie nad Wi słą z Ja błon -
ny na Sa ską Kę pę, po wsta nie więc
re kre acyj na ście żka, na któ rej ka -
żdy znaj dzie coś dla sie bie: wi dok

na mia sto, te re ny prze my sło we
i re zer wat przy ro dy.

– Mu si my wy re mon to wać kład -
kę i zbu do wać ram py pro wa dzą ce
na most – mó wi Ma rek Pi wo war -
ski, peł no moc nik pre zy dent War -
sza wy ds. Wi sły. – Ro bo czo na zy -
wa my go mo stem Że rań skim, ale
to nie jest osta tecz na na zwa.
Prze pra wa praw do po dob nie bę -
dzie po ma lo wa na na zie lo no.

Koszt in we sty cji to 3,5 mln zł.
DG

Pieszo-rowerowy most na Żeraniu
� W ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych
na Żeraniu powstanie w przyszłym roku nowy most.

Za kilka lat Żerań może zmienić się nie do poznania

Uśmiech i zwią za na z nim atrak -
cyj ność twa rzy zde cy do wa nie po -
ma ga ją w co dzien nym ży ciu i są
na to do wo dy. Ba da nia na uko we
wy raź nie po ka zu ją, że wy gląd twa -
rzy ma ogrom ny i sta ły wpływ na to,
jak lu dzie wza jem nie się po strze ga -
ją i trak tu ją w ka żdej dzie dzi nie ży -
cia co dzien ne go. Uśmiech za raz
po oczach jest dru gą wa żną ce chą
twa rzy, na któ rą zwra ca my uwa gę
pod czas pierw sze go spo tka nia,
a pierw sze go wra że nia nie mo żna
prze cież wy wie rać po raz dru gi czy
trze ci. 

To wła śnie po uśmie chu wnio -
sku je my, czy da na oso ba jest atrak -
cyj na, czy też nie. Je ste śmy wpraw -
dzie ostrze ga ni, że nie na le ży oce -
niać ksią żki po okład ce, ale pod -
świa do mie ina czej ana li zu je my do -
cie ra ją ce do nas in for ma cje.
Przy pierw szym spo tka niu nie świa -
do mie zwra ca my uwa gę wła śnie
głów nie na ce chy i wy gląd twa rzy.
Wszy scy re gu lar nie wy cią ga my
wnio ski na te mat in nych na pod sta -
wie wy glą du, w tym głów nie twa rzy,
co z ko lei wpły wa na na sze za cho -
wa nia. W dzi siej szych cza sach zde -

cy do wa nie war to być po sia da czem
szcze re go i pięk ne go uśmie chu.
Dla cze go? Przy kła dy mo żna mno -
żyć – kel ner ki o pięk nych uśmie -
chach otrzy mu ją więk sze na piw ki,
uśmiech nię ci przed sta wi cie le han -
dlo wi uzy sku ją lep sze wy ni ki w pra -
cy, atrak cyj ni ucznio wie i stu den ci
otrzy mu ją lep sze stop nie. Pięk ny
uśmiech nie jed no krot nie po wo du je
uprzy wi le jo wa ne trak to wa nie wła -
ści cie la ta kie go uśmie chu. Oso by
uśmiech nię te są po strze ga ne nie
tyl ko ja ko atrak cyj niej sze ale rów -
nież mą drzej sze i lep sze, przez co
do świad cza ją ko rzyst ne go wpły wu
tej au re oli uro dy czę sto przez ca łe
swo je ży cie. Du żo mo żna by pi sać
o ro li uśmie chu w ży ciu co dzien -
nym, pra cy a na wet po li ty ce, bo
uśmiech to nie tyl ko pięk ny, ale
rów nież uni wer sal ny śro dek ko mu -
ni ka cji spo łecz nej. 

Nie ste ty na tu ra nie jest zbyt hoj -
na w kształ to wa niu pięk ne go uzę -
bie nia. W za sa dzie spon ta nicz ne
pra wi dło we usta wie nie się zę bów

sta łych na le ży przyj mo wać za wy ją -
tek, a nie re gu łę. Uśmiech za wsze
mo że być życz li wy i ser decz ny, ale
nie za wsze jest on pięk ny. Wie le
osób świa do mie czy nie świa do mie
po wstrzy mu je się od uśmie chu, po -
nie waż es te ty ka uzę bie nia nie jest
za do wa la ją ca. Zde cy do wa na więk -
szość na sto lat ków z wcze snym uzę -
bie niem sta łym wy ma ga le cze nia
or to don tycz ne go w ró żnym za kre -
sie. 

Na szczę ście obec nie pol ska or -
to don cja dzię ki le cze niu spe cja li -

stycz ne mu jest w sta nie za pew nić
uzy ska nie wy le cze nia na wet cię -
żkich wad zgry zu. 

Ser decz ny i pięk ny uśmiech
na ca łym świe cie nie sie ze so bą uni -
wer sal ne prze sła nie i, jak by nie pa -
trzeć, jest to prze sła nie po zy tyw ne.
Jed no jest pew ne, wła ści ciel atrak -
cyj ne go uśmie chu, szcze gól nie
pięk ne go uśmie chu, mo że bar dzo
wie le w ży ciu zy skać. Za tem nie
zwle kaj – Rock YOUR Smi le!!! 

Rock Your Smile 
Kliniki Ortodontyczne

ul. Odkryta 1a
tel. 22 300 46 70, 

22 300 46 71
www.kliniki-ortodontyczne.pl

Rock YOUR Smile!!!
� W dzi siej szych cza sach ro sną cy na cisk na es te ty kę twa rzy spo wo do wał, że uśmiech zna lazł się w cen trum za in te re -
so wa nia nie tyl ko na uko we go, ale rów nież spo łecz ne go.
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– Dla cze go uwa ża Pan, że War -
sza wie po trzeb na jest zmia na
na sta no wi sku pre zy den ta? Oce -
nia jąc ostat nie la ta, wie lu war -
sza wia ków da je w son da żach
Han nie Gron kie wicz -Waltz zie lo -
ne świa tło.

– Tej pre zy den tu ry nie da się
oce niać w ka te go riach „czar ne”
al bo „bia łe”. Z ca łą pew no ścią
Han na Gron kie wicz -Waltz wy rwa -
ła sto li cę z za pa ści in we sty cyj nej,
do któ rej do pro wa dzi li jej po -
przed ni cy. Jed no cze śnie czte ry la -
ta sa mo dziel nych rzą dów PO
w War sza wie to przede wszyst kim
nie usta ją ce pa smo pod wy żek:
czyn szów, użyt ko wa nia wie czy ste -
go, cen bi le tów ko mu ni ka cji miej -
skiej, opłat za przed szko la i żłob -
ki, wo dę, nie czy sto ści i śmie ci. To
pry wa ty za cja Sto łecz ne go Przed -
się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej
skut ku ją ca – przed czym ostrze ga -
li śmy – wzro stem cen o 20%, li -
kwi da cja szkol nych sto łó wek, do -

dat ków mo ty wa cyj nych dla na -
uczy cie li, cię cia w ko mu ni ka cji
i ogrom ne opóź nie nia in we sty cyj -
ne. I do te go aro gan cja wła dzy
w kon tak tach z miesz kań ca mi,
któ ra do pro wa dzi ła do re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia pa ni
pre zy dent. Do pie ro w ob li czu te -
go za gro że nia Han na Gron kie -
wicz -Waltz zmie ni ła tak ty kę. Na -
gle oka za ło się, że mo żna wpro -
wa dzić bu dżet par ty cy pa cyj ny,
mo żna zro bić kon sul ta cje spo łecz -
ne, mo żna za dbać o lo ka to rów
z re pry wa ty zo wa nych ka mie nic.

– Na błę dach czło wiek uczy się
naj szyb ciej, a bu dżet part cy pa cyj -
ny oka zał się wiel kim suk ce sem!

– SLD już kil ka lat te mu pro -
po no wał wpro wa dze nie bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Han na Gron -
kie wicz -Waltz zgo dzi ła się na ten
– jak sa ma mó wi ła – eks pe ry ment
do pie ro pod pre sją. Na ty le nie
wie rzy ła w ra cjo nal ność po my -
słów lu dzi, że prze zna czy ła do pu -

li bu dże tu par ty cy pa cyj ne go za le -
d wie 26 mln zł. Tym cza sem bu -
dżet War sza wy, po stro nie wy dat -
ków, to 14 mld zł! Więc ile da -
ła? 0,2%! A suk ces ak cji do ty czą -
cej bu dże tu, licz ba gło sów miesz -
kań ców, prze szedł wszel kie ocze -
ki wa nia. Gdy by to ode mnie za le -
ża ło, na tych miast zwie lo krot nił -
bym kwo tę do dys po zy cji miesz -
kań ców. To mu si być co naj -
mniej 130–140 mln zł.

– I po zo sta wi Pan lu dziom de -
cy zję, na co wy dać ta kie pie nią -
dze?

– A cze mu nie? W prze ci wień -
stwie do urzęd ni ków lu dzie li czą
ka żdy grosz. Je że li war sza wia cy te
pie nią dze do sta ną do dys po zy cji,
to zo ba czą i uwie rzą, że mo gą
zmie niać to mia sto. Za cz ną się
za sta na wiać, jak prze kształ cić
swo je osie dle, swo ją dziel ni cę, co
by się przy da ło. Wła śnie w ta kich
oko licz no ściach lu dzie uto żsa mia -
ją się z mia stem. Sta ją się je go

oby wa te la mi, a nie kon su men ta -
mi usług miej skich.

– Ka żdy z kan dy da tów po wta -
rza to sa mo: po pra wi my ja kość
ży cia. To slo ga ny, nie kon kre ty.
Co za mie rza Pan w War sza wie
zmie nić?

– Mu si my na no wo okre ślić
prio ry te ty roz wo ju mia sta i skon -
sul to wać je z miesz kań ca mi.

Trze ba za pew nić miej sca
w żłob kach i przed szko lach dla
ka żde go dziec ka. I po win ny to
być miej sca bez płat ne, jak zro bił
to ostat nio pre zy dent Ma ty jasz -
czyk w Czę sto cho wie.

Trze ba do ko nać zmian w ko -
mu ni ka cji miej skiej, bo ona mo że
być ta nia, ale pie nię dzy nie na le ży
po zy ski wać ko lej ny mi pod wy żka -
mi cen bi le tów, tyl ko ra cjo na li za -
cją za trud nie nia w ad mi ni stra cji
ZTM oraz po zy ski wa niem do dat -
ko wych środ ków z trans por to wej
in fra struk tu ry.

Obec nie mia sto mia sto roz wi ja
się nie rów no mier nie, bo je go pra -
wa część zo sta ła przez rzą dzą cą
eki pę za po mnia na. Uwa ża my, że
prio ry te tem mu si stać się roz wój
bu dow nic twa ko mu nal ne go i re -
mon ty ist nie ją cych ka mie nic. Nie
ka żde go stać na kre dyt w ban ku,
ale mia sto stać, że by za pew nić
miesz ka nie tym, któ rzy te go kre -
dy tu nie do sta ną. Za cząć na le ży
od wy ko rzy sta nia kil ku ty się cy ist -
nie ją cych pu sto sta nów i uru cho -
mie nia part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go do wspól ne go bu do -
wa nia lo ka li miesz kal nych. To po -
wszech nie obo wią zu ją ca prak ty ka

na ca łym świe cie i nie mo gę zro -
zu mieć, dla cze go War sza wa z te -
go roz wią za nia nie sko rzy sta ła!

– To prze cież za rzą dów Han ny
Gron kie wicz -Waltz po wsta ło naj -
wię cej miesz kań ko mu nal nych
w War sza wie po 1989 r…

– A ile miesz kań ko mu nal nych
uby ło z po wo du re pry wa ty za cji?
Dziś właśnie re pry wa ty za cja jest
naj więk szym pro ble mem War sza -
wy. Pil nie po trzeb na jest usta wa
w tej spra wie. Jej brak po ka zu je
nie moc Han ny Gron kie wicz -
-Waltz. Mia sto zwra ca spad ko -
bier com by łych wła ści cie li, lub co
gor sza han dla rzom rosz czeń, te -
re ny szkół, bo iska, par ki i ka mie -
ni ce z lo ka to ra mi. Wy da je ogrom -
ne pie nią dze na od szko do wa nia.
My na to miast uwa ża my, że trze ba
przede wszyst kim za dbać o in te -
re sy lo ka to rów miesz ka ją cych
w bu dyn kach zwra ca nych by łym
wła ści cie lom lub ich spad ko bier -
com. W tym jest ró żni ca: przez
pry zmat czy ich in te re sów pa trzy -
my na mia sto.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Prio ry te tem mu si stać się roz wój bu dow nic twa ko mu nal ne go i re mon ty ist nie ją cych ka mie nic
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Pre mie ro wą pro jek cją 17 paź -
dzier ni ka by ła „Ma ma” w reż. Xa -
vie ra Do la na, na gro dzo na na fe -
sti wa lu fil mo wym w Can nes.
Z ko lei w pią tek, 24 paź dzier ni ka
o godz. 19.00 od bę dzie się ofi cjal -
na in au gu ra cja ki na. Pro jek cja fil -
mu „Je zio rak” Mi cha ła Otłow -
skie go (na gro dzo ne go na fe sti wa -
lu „Mło dzi i Film” oraz na Fe sti -
wa lu Fil mo wym w Gdy ni) zo sta -
nie po prze dzo na po ka zem fil mu
nie me go „Pie skie ży cie” Char le sa
Cha pli na z mu zy ką na ży wo.
Wstęp jest wol ny.

Ki no na bo ku, to ta kże pro gra -
my edu ka cyj ne i warsz ta ty.
W week end 25 i 26 paź dzier ni ka

za pla no wa no po ka zy ba jek w spe -
cjal nej ce nie 5 zł. – Już wkrót ce
roz pocz nie my cykl se an sów fil mo -
wych po łą czo nych z wy kła da mi
i warsz ta ta mi dla dzie ci i mło dzie -
ży – za po wia da Ka ro li na Adelt -
-Pa proc ka, ko or dy na tor ka pro jek -
tu, do nie daw na sze fo wa ki -
na Kul tu ra.

Ce ny re gu lar ne bi le tów na se an -
se to: 15 zł (nor mal ny), 12 zł
(ulgo wy: dzie ci, mło dzież oraz
oso by 65 +) oraz 8 zł (ta nie po nie -
dział ki). Re per tu ar ki na znaj du je
się na stro nie www.bok.waw.plo -
raz pro fi lu FB ki na. Kon takt:
tel. 22 614–66–56.

NB

Na Białołęce ruszyło pierwsze kino
� Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kinomanów
Białołęcki Ośrodek Kultury stworzył Kino na boku. Działa
przy ul. Vincenta van Gogha 1.

Po raz pierw szy Ce Zi ka wi -
dzo wie zo ba czy li w pro gra mie
Szy mon Ma jew ski Show, gdzie
za sły nął z te go, że po tra fi śpie -
wać … wspak.

Ar ty sta nie tyl ko śpie wa pio -
sen ki od ty łu, ale i gra na garn -
kach oraz bu tel kach, a w in nych
wal czy z gu mo wym ali ga to rem.
W swo ich ka wał kach łą czy ze so -
bą ró żne utwo ry, skle ja je, two -
rząc no we ara nża cje. Wy stę pu je
w du ecie z gwiaz da mi, m.in. Me -
lą Ko te luk, Cze sła wem Mo zi lem
i Mag dą Ges sler.

Je go Klej Nu ty, czy li in ter ne -
to we kli py, w któ rych m.in. pa -
ro diu je ce le bry tów bi ją re kor dy
po pu lar no ści. Ma te ria ły per for -
me ra do cze ka ły się po nad 100
mln od słon.

Ce Zik ze swo im pro jek tem
wy ru szył w tra sę kon cer to wą.
W so bo tę 15 li sto pa da bę dzie
mo żna go zo ba czyć w Bia ło łęc -
kim Ośrod ku Kul tu ry (ul. Vin -
cen ta van Go gha 1, godz. 19.00,
wstęp 30–35 zł. Re zer wa -
cje: 22 614–66–56.

NB

Internetowy żartowniś
� CeZik, jedna z najpopularniejszych gwiazd
internetu, w sobotę 15 listopada wystąpi
w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Fot. Szym
on Szczesniak

Kon cer tem na Bia ło łę ce mu zyk
roz pocz nie tra sę kon cer to wą swo -
je go naj now sze go mię dzy na ro do -
we go pro jek tu – Adam Pie roń -
czyk / Mi gra to ry Po ets fe at. An -
tho ny Jo seph. Ja ko gość spe cjal ny
po ja wi się bry tyj ski po eta i per -
for mer o ka ra ib skich ko rze niach
An tho ny Jo seph, a kwin tet do peł -
nią mu zy cy z Bra zy lii, Pol ski

i USA: gi ta rzy sta Nel son Ve ras,
ba si sta Ro bert Ku bi szyn oraz per -
ku si sta John B. Ar nold.

Pie roń czyk w tym ro ku, po raz
dzie sią ty, zo stał okrzyk nię ty „Naj -
lep szym Sak so fo ni stą So pra no -
wym” we dług ma ga zy nu „Jazz Fo -
rum”. No mi no wa ny w pię ciu ka -
te go riach do na gro dy „Fry de ryk”
zdo był dwie naj wa żniej sze sta tu -

et ki, ja ko „Jaz zo wy Mu zyk Ro ku”
oraz za „Jaz zo wy Al bum Ro ku”.

Bi le ty na li sto pa do wy kon cert
w ce nie: 15 zł oraz 12 zł (mło dzież
i se nio rzy) – są do ku pie nia
w przed sprze da ży (re zer wa -
cja: 22 614–66–56, se kre ta -
riat@bok.waw.pl, ul. Vin cen ta van
Go gha 1) oraz w dniu kon cer tu.

NB

Jazzowy wieczór z Adamem Pierończykiem
� Jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych 2 listopada wystąpi
na scenie widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie jest imprezą
towarzyszącą 56. Festiwalowi Jazz Jamboree.

Adam Pierończyk
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– Czy dar mo wa ko mu ni ka cja,
któ rą Pan pro po nu je, jest w ogó le
mo żli wa?

– Oczy wi ście. Mój pro jekt wpro -
wa dze nia cał ko wi cie bez płat nej ko -
mu ni ka cji jest roz ło żo ny na cztery
la ta. Je śli war sza wia cy zde cy du ją się
mnie wy brać na pre zy den ta War -
sza wy, to w 2018 ro ku bę dą jeź dzić
za dar mo.

– A skąd wziąć na to pie nią dze?
– Nie bę dę pod wy ższał żad nych

po dat ków ani opłat, po nie waż one
i tak są już w War sza wie za wy so kie.
Pie nią dze na bez płat ną ko mu ni ka -
cję bę dą po cho dzić z udzia łu mia sta
w po dat kach tych osób, któ re
miesz ka ją i pra cu ją w War sza wie,
ale nie są war szaw ski mi po dat ni ka -
mi. Sza cu je się, że ta kich osób jest
na wet 750 ty się cy. Wy star czy, że
oko ło 250 ty się cy z nich zde cy du je
się pła cić swo je po dat ki w sto li cy,

a dar mo wa ko mu ni ka cja bę dzie za -
pew nio na. Oczy wi ście oso by, któ re
nie zde cy du ją się pła cić w War sza -
wie po dat ków, czy tu ry ści, bę dą mu -
sie li opła cać swój prze jazd.

– Jak chce Pan skło nić do pła ce -
nia po dat ków w War sza wie?

– To się będzie po pro stu opła -
cać. Tyl ko dzię ki te mu, iż nie bę -
dzie opłat z ty tu łu ko rzy sta nia
z miej skiej ko mu ni ka cji, ka żdy
miesz ka niec za osz czę dzi rocz nie
oko ło 1300 zło tych. Miesz kań cy
sto li cy, w szcze gól no ści ci, któ rzy
jeżdżą sa mo cho da mi, tra cą ty go -
dnio wo w kor kach wie le go dzin,
któ re w ska li ro ku da ją bli sko 20
dni. Chcę im za osz czę dzić cza su
i pie nię dzy. Dar mo wa ko mu ni -
ka cja to mniej sze kor ki, czy ste
po wie trze, za do wo le ni miesz kań -
cy i zdrow sza prze strzeń do ży -
cia.

– Po dej mo wa no już pró by prze -
ko ny wa nia mieszkańców do pła ce -
nia po dat ków w War sza wie. Bez za -
uwa żal nych efek tów.

– Nie zbęd na jest kon kret na
i atrak cyj na ofer ta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obec na, ad re so wa na do po sia da -
czy Kar ty War sza wia ka, ni cze go
prze cież nie ob ni ża, a je dy nie chro -
ni przed skut ka mi ostat nich pod wy -
żek. Do dam też, że ta swo ista zmia -
na po dat ko wej przy na le żno ści jest
dość pro sta i nie wy ma ga prze cież
ani zmia ny mel dun ku, ani wy mia ny
do ku men tów.

– Co po za dar mo wą ko mu ni -
ka cją ma Pan do za ofe ro wa nia
war sza wia kom: ro dzi com i dzie -
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne.  Uwa -
żam, że na le ży po sta wić na szyb kie
tech no lo gie bu do wy no wych przed -
szko li, któ re umo żli wią ich po wsta -
wa nie tam, gdzie są te raz naj bar -
dziej po trzeb ne. Co wię cej, do pro -
wa dzę do te go, że ro dzi ce nie bę dą
po no si li opłat z ty tu łu uczęsz cza nia
dziec ka do przed szko la. Edu ka cja,
ta kże ta przed szkol na, mu si być
po pro stu bez płat na i do stęp na dla
wszyst kich.

– War sza wa się sta rze je. Jest Pan
na to przy go to wa ny?

– Rze czy wi ście, co raz więk sza
licz ba war sza wia ków to se nio rzy,
któ rzy z jed nej stro ny po trze bu ją
opie ki oraz po mo cy w ró żnych
sfe rach, a z dru giej – ja ko peł no -
praw ni miesz kań cy War sza wy
– ma ją pra wo ocze ki wać ofer ty
god ne go i cie ka we go ży cia. Bę dę
roz wi jał ofer tę ad re so wa ną spe -
cjal nie do se nio rów i nie mó wię
tu tyl ko o wspar ciu dla Uni wer sy -
te tów Trze cie go Wie ku. Po ło żę
du ży na cisk na wy kre owa nie spe -
cjal nych pro po zy cji dla tej gru py
miesz kań ców. Od sys te mu zni żek
w ra mach Kar ty War sza wia ka,
przez wzbo ga ce nie pro gra mu do -
mów kul tu ry i za pew nie nie do stę -
pu do obiek tów i in fra struk tu ry
szkol nej, pro gra my wo lon ta ria tu,
aż po wdro że nie pro gra mu ob słu -
gi ad mi ni stra cyj nej sa mot nych se -
nio rów przez te le fon i z do jaz dem
do do mu.

– Czy na po zio mie mia sta mo żna
po pra wić sy tu ację war szaw skich
pa cjen tów?

– Przede wszyst kim nie uwa żam,
aby pa na ceum na wszel kie pro ble -
my by ła po stę pu ją ca ko mer cja li za -
cja pla có wek słu żby zdro wia. Zdro -
wie nie mo że być trak to wa ne jak to -
war. Sa mo rząd mu si za to wy ko rzy -
sty wać te in stru men ty, któ re ma,
np. pro fi lak ty kę, któ ra zmniej sza
prze cież za po trze bo wa nie i kosz ty
opie ki zdro wot nej. Tu w spo sób
szcze gól ny za dbam o od bu do wa nie
me dy cy ny szkol nej, w tym zwłasz cza
o pro fi lak ty kę sto ma to lo gicz ną.
Prze cież już prze szło 80% war szaw -
skich sze ścio lat ków ma próch ni cę!
Opie ką i spe cjal ny mi pro gra ma mi
chcę też ob jąć oso by w gru pie wie -
ko wej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Za pro po -
nu ję też stwo rze nie sys te mu mo ni -
to ro wa nia do stęp no ści świad czeń
zdro wot nych we wszyst kich pla ców -
kach słu żby zdro wia – nie za le żnie
od te go, czy pod le ga ją sa mo rzą do wi
War sza wy czy wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. Chciał bym, aby ła twiej
by ło się do stać po raz pierw szy
na wi zy tę do le ka rza spe cja li sty. To
czę sto de cy du je o po myśl no ści ca łe -
go pro ce su le cze nia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta, 
to w 2018 roku będą jeździć za darmo

źródło: ztm
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Ide al nym me dium oka za ły się sa -
mo cho dy, z gło śni ków któ rych pły -
nie do nas re kla mo wa ofer ta prze -
ry wa na skocz ną – ma ją cą bu dzić
po zy tyw ne sko ja rze nia – mu zy ką.

– Sa mo cho dy z re kla ma mi je -
żdżą od daw na i do tej po ry nie
zwra ca łem na to uwa gi. Od ja kie -
goś cza su jed nak po ja wia ją się je -
den za dru gim. Z me ga fo nu le ci
dra żnią ca ko cia mu zy ka i slo ga ny
za chę ca ją ce do za ku pów ja kichś
pro duk tów. Nie dość, że je żdżą kil -
ka na ście na wet ra zy ko ło mo je go
do mu, to jesz cze dźwię ki są co raz

do no śniej sze – ska rży się miesz ka -
niec ul. Świa to wi da. Po chwi li prze -
sta je my się sły szeć wza jem nie, za to
dość wy raź nie sły chać za chę tę
do za ku pu kar my dla ko tów. – I wi -
dzi pa ni? To już któ ryś raz dzi siaj,
na wet te le wi zor za głu sza ją. Wiem,
że to mia sto, je żdżą sa mo cho dy,
jest ogól nie gło śno, ale te go nie da
się słu chać – pod kre śla mę żczy zna.

Szyb ko skon tak to wa li śmy się
z Ma xi Zoo, któ ry sko rzy stał z te -
go ro dza ju re kla my – czy nie zda -
ją so bie spra wy, że efekt mo że
być od wrot ny? Iry ta cji mar ką,

któ ra na ry nek Tar cho mi na do -
pie ro prze cież wcho dzi?

– Dzię ku ję za po wia do mie nie
o pro ble mie i o re ak cjach miesz -
kań ców Bia ło łę ki, ja kie wzbu dzi ła
re kla ma. Mo gę za pew nić, iż Ma xi
Zoo nie mia ło świa do mo ści, iż re -
kla ma ta mo że być aż tak ucią żli -
wa – mó wi Ka ta rzy na Za jąc, za -
pew nia jąc, że skon tak to wa ła się
z pod wy ko naw cą po le ca jąc zmia -
nę gło śno ści ko mu ni ka tów.

– Mam na dzie ję, że po wpro wa -
dzo nych zmia nach, nie bę dzie już
prze szka dza ło – do da je.

Oka zu je się, że chcąc za re kla -
mo wać swój pro dukt czy usłu gę
nie ma zbyt wie lu ogra ni czeń
– wszyst ko jest kwe stią ce ny. Fir -
ma re kla mo wa ob słu gu ją ca Ma xi
Zoo w pod sta wo wej ce nie ofe ru -
je 8 go dzin trans por tu przy cze py
po okre ślo nym te re nie – nie mniej
niż 100 km. Bio rąc pod uwa gę nie -
wiel ką po wierzch nię Tar cho mi na,
o no wym skle pie klien ci zo sta li
po wia do mie ni na wet kil ka dzie siąt
ra zy w cią gu do by.

AS

Kocia muzyka zawojowała Tarchomin
� Pstrokate płachty reklamowe i powtykane w ziemię szpetne bannery
spowszedniały i przestały zwracać naszą uwagę. Klient tymczasem musi być
powiadomiony o każdym nowym sklepie w okolicy – przyszedł więc czas
na reklamowy atak na kolejny zmysł: słuchu.

Bu dy nek po wsta je przy ul. Le -
wan dów 56. Od po wia da ją cy za
osie dle pol ski de we lo per, fir ma Do -
lcan za mie rza po sta wić dwu kon dy -
gna cyj ną mi ni ga le rię, któ rej ca ły
par ter zo sta nie za go spo da ro wa ny
przez mar ket a pię tro zaj mie 11 lo -
ka li han dlo wych i usłu go wych o po -
wierzch ni od 25 do 127 m2. Cał ko -
wi ta po wierzch nia bu dyn ku bę dzie
nie du ża, wy nie sie nie ca łe 3300 m2.

– Za le ży nam, aby miesz kań cy
na szych osie dli mie li od po wied ni
kom fort ży cia i nie mu sie li jeź dzić
da le ko, aby za spo ko ić swo je pod -
sta wo we po trze by – mó wi Ro bert

Zió łek, dy rek tor ge ne ral ny Do -
lca nu.

Wi zu ali za cje, przed sta wia ją ce
nie du ży bu dy nek o oszczęd nej,
no wo cze snej ar chi tek tu rze, wy -
glą da ją za chę ca ją co. Bę dzie to
dru ga mi ni ga le ria na Bia ło łę ce.
Dość po dob ny ga ba ry to wo i ar -
chi tek to nicz nie obiekt znaj du je
się przy ul. Od kry tej na No wo -
dwo rach.

Ra zem z Ga le rią Le wan dów
po wsta nie ok. 60 miejsc par kin go -
wych. Otwar cie za pla no wa no
na gru dzień przy szłe go ro ku.

DG

Minigaleria na Lewandowie 
� Na osiedlu Konik Polny zbudowana zostanie
kameralna galeria handlowa.
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Oto ne ga tyw ne opi nie o Bia ło łę -
ce i sa mych so bie, za pre zen to wa ne
przez po nad jed ną trze cią an kie to -
wa nych:

Miesz kań cy na szej dziel ni cy nie
bio rą udzia łu w pro te stach (94%),
kon sul ta cjach spo łecz nych (92%)
i ze bra niach wspól not miesz ka nio -
wych (83%). Przy po mi na my, że
94% nie wzię ło udzia łu na wet
w gło so wa niu nad bu dże tem par ty -
cy pa cyj nym na przy szły rok, choć
mo żna by ło od dać głos przez in ter -
net. Gor sza fre kwen cja by ła tyl ko
na Bie la nach.

Trze ba cze kać bar dzo dłu go na wi -
zy tę u le ka rza pierw sze go kon tak tu

(73%) i spe cja li sty (64%). O fa tal -
nym sta nie pu blicz nej słu żby zdro wia
w Pol sce pi sa no już ksią żki. Ogra -
nicz my się więc do po in for mo wa nia,
że pra wie co trze ci bia ło łę cza nin ko -
rzy sta z pry wat nej słu żby zdro wia.

Kor ki (59%). Ko mu ni ka cja miej -
ska na Bia ło łę ce na dal po zo sta wia
wie le do ży cze nia. Tar cho min
wkrót ce bę dzie miał li nię tram wa jo -
wą, ale wschod nia Bia ło łę ka już
chy ba cał ko wi cie stra ci ła szan sę
na me tro. Kor ki np. na Głę boc kiej
bę dą więc ro sły w mia rę bu do wy
ko lej nych osie dli.

Za ma ło miejsc par kin go wych
(58%). Ten pro blem do ty czy głów -

nie za mknię tych osie dli, na któ rych
de we lo pe rzy czę sto nie pro jek tu ją
od po wied niej licz by miejsc.

Za ma ło ła wek (54%).
Brak po czu cia wpły wu na spra wy

Bia ło łę ki (49%) i swo jej oko li cy
(39%). Bia ło łę ka jest je dy ną spo -
śród prę żnie roz wi ja ją cych się ze -
wnętrz nych dziel nic War sza wy,
w któ rej w od po wie dzi na py ta nie
o wpływ miesz kań ców wy gra ły od -
po wie dzi ne ga tyw ne!

Kie row cy je żdżą nie bez piecz nie
(46%). O tym pro ble mie pi sa li śmy
w „Echu” wie lo krot nie a na zwy
ulic, któ rych miesz kań cy ape lo wa li
o pro gi zwal nia ją ce lub bu do wę

chod ni ka, mo żna mno żyć: Ostródz -
ka, Sza mo cin, Or do nów ny, Od kry -
ta, Kę pa Tar cho miń ska, Przy rze cze,
Cze rem cho wa…

Jezd nie są w złym sta nie (46%).
Więk szość dziel ni cy znaj du je się
na te re nie daw nych wsi i go spo -
darstw rol nych a bu do wa ne tam
jezd nie nie by ły przy sto so wa ne
do dzi siej sze go ru chu.

Za ma ło dróg ro we ro wych
(44%). Po wschod niej stro nie Mo -
dliń skiej nie ma ich pra wie wca le,
bra ku je ta kże wy god ne go po łą cze -
nia z Tar cho mi nem i Tar gów kiem.
W „star szej” czę ści dziel ni cy jest le -
piej, choć naj bar dziej ru chli wa dro -
ga na ul. Świa to wi da jest w fa tal -
nym sta nie.

Za ma ło obiek tów i te re nów
spor to wo -re kre acyj nych (43%). Si -
łow nie ple ne ro we, bo iska Or lik
i Sy ren ka oraz Bia ło łęc ki Ośro dek
Spor tu to nie wszyst ko.

W miej scach pu blicz nych mo żna
spo tkać oso by pi ja ne (43%). Wy ni -
ki są po dob ne w ca łej War sza wie.
Mo gło by się wy da wać, że do wi do -

ku we so łych pa nów z pi wem mo żna
przy wyk nąć i zo bo jęt nieć, sko ro
nikt nie zwra ca uwa gi oso bom pi ją -
cym al ko hol np. w au to bu sie (!).

Za ma ło pla ców za baw dla dzie ci
(39%). To ko lej ny pro blem głów nie
no wych osie dli. Na te re nach sta rych
spół dziel ni (np. RSM Pra ga) jest
pod tym wzglę dem znacz nie le piej.

Po wie trze jest za nie czysz czo ne
(38%). Zde cy do wa nie naj wy ższy
po ziom szko dli wych py łów PM10
i PM2,5, dwu tlen ku azo tu i ben zo -
al fa pi re nu no tu je się wzdłuż
ul. Mo dliń skiej – głów nym szkod ni -
kiem są je żdżą ce nią sa mo cho dy.

Za ma ło klu bów i pu bów (38%).
Chod ni ki są w złym sta nie (38%).

Mo żna do dać: al bo nie ma ich wca -
le.

W pu blicz nych przy chod niach
bra ku je spe cja li stów (37%).

Zda rza ją się kra dzie że (35%).
Bia ło łęc ka po li cja po da je, że sta -
ty sty ki dziel ni cy nie od bie ga ją
od śred niej war szaw skiej. Nie ste -
ty zda rza ją ce się wła ma nia do do -
mów jed no ro dzin nych i kra dzie że
sa mo cho dów nie na stra ja ją bia ło -
łę czan opty mi stycz nie.

Za ma ło ba za rów i tar go wisk
(34%). Naj po pu lar niej szy ba zar
na Bia ło łę ce, przy ul. Świa to wi da,
zo stał nie daw no zmniej szo ny
w związ ku z pla no wa ną bu do wą
dru giej jezd ni, ten przy ul. Po ra -
jów wo ła o re mont. Ale Tar cho -
min i tak wy pa da w tej ma te rii le -
piej, niż wschod nia Bia ło łę ka.

DG

Białołęczanie zadowoleni, ale…
� Wyniki sondażu „Jakość życia 2014” przeprowadzonego na zlecenie władz Warszawy są podobne we
wszystkich dzielnicach: warszawiacy są ogólnie zadowoleni, jednak jest w tym miodzie niejedna łyżka dziegciu.

Modlińska to same problemy. Narzekamy i na korki, i na zły
stan powietrza

Większość mieszkańców jest zadowolona z życia jak przedszkole
przy ul. Internetowej

reklama w „Echu” tel. 502-280-720
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Ma my w naszej dziel ni cy wie -
le szkol nych bo isk no wych
i nie daw no wy re mon to wa -
nych. I nie my ślę tyl ko o pił kar -
skich. Wie le szkół po sia da bo -
iska do siat ków ki, ko szy ków ki,
te ni sa, pił ki ręcz nej oraz bie -
żnie do wy ko rzy sta nia przez
lek ko atle tów i tre ne rów in nych
dys cy plin spor to wych – dla uzu -
peł nie nia tre nin gu. Ma my ha le
spor to we, ba sen, sa le do tre -
nin gów ju do czy za pa sów. Przy -
kła dem ta kiej pla ców ki jest no -
wo wy bu do wa na szko ła nr 356
przy ul. Głę boc kiej 66, ze wspa -
nia le wy po sa żo ną sa lą do spor -
tów wal ki. Oprócz przy szkol -
nych obiek tów spor to wych,
Bia ło łę ka dys po nu je za ple czem
spor to wym przy no wo otwar -
tych i re wi ta li zo wa nych par -
kach. Dla przy kła du: te ren
przy ul. Ma gicz nej skła da się
mię dzy in ny mi z bo isk do pił ki
no żnej, siat ków ki pla żo wej, si -

łow ni ple ne ro wej oraz ska te -
par ku. Miesz kań cy mo gą tu
ćwi czyć, spę dzać wol ny czas
i ak tyw nie dbać o zdro wie. Wa -
żne jest, że by w peł ni wy ko rzy -
stać te obiek ty. Uwa żam, że
obiek ty te po win ny być wy ko -
rzy stwa ne spor to wo, ale i re -
kre acyj nie na pik ni ki ro dzin ne,
spor to we, tur nie je i za wo dy dla
dzie ci, mło dzie ży, do ro słych
i se nio rów. Choć obec nie jest
wie le im prez o cha rak te rze
spor to wym or ga ni zo wa nych
na te re nie Bia ło łę ki, to chcę,
że by by ło ich jeszcze wię cej
– dla lu dzi w ka żdym wie ku.

W zdro wym cie le zdro wy
duch! Ma my na Bia ło łę ce re we -
la cyj ną in fra struk tu rę spor to wą.
Wy ko rzy staj my ją w peł ni!

Ma riusz Ro wic ki

Wykorzystajmy potencjał!
� Zaplecze sportowe Białołęki to według
mnie powód do dumy.

– Jest Pan ini cja to rem de ba ty
sa mo rzą do wej, któ ra od by ła się
w mi nio ną so bo tę mo żna zo ba -
czyć ją w in ter ne cie. Co we dług
Pa na mia ła ona wnieść do dziel -
ni co wych oby cza jów sa mo rzą do -
wych?

– Do tych cza so we kam pa nie wy -
bor cze roz gry wa ły się głów nie
na uli cach po przez ak cje ulot ko -
wo -pla ka to we. Nie by ło dys ku sji.
Za pro po no wa łem za tem de ba tę
do stęp ną dla miesz kań ców w for -
mie trans mi sji in ter ne to wej, któ ra
bę dzie oka zją dla nas wszyst kich
do za pre zen to wa nia wi zji roz wo ju
Bia ło łę ki przez kan dy da tów
na rad nych i być mo że bur mi -
strzów. Oka zja do spraw dze nia,
czy za slo ga na mi wy bor czy mi
i ha sła mi kry ją się wy ko nal ne
i prze my śla ne po my sły osa dzo ne
w rze czy wi stych re aliach.

– Bia ło łę ka to dziś dziel ni ca,
w któ rej więk szość nie ko ja rzy

na zwisk rad nych i chy ba na wet
nie ma na to ocho ty. Po mi ja jąc
fakt, że więk szość nie idzie do wy -
bo rów, to resz ta w prze wa ża ją cej
więk szo ści gło su je na je dyn ki list,
któ rych nie zna. Jak to zmie nić?

– Miesz kań cy mu szą czuć, że są
stąd i wte dy za czną in te re so wać
się spra wa mi dziel ni cy. Dbać o to
po wi nien sa mo rząd, ale ta kże ak -
tyw ni miesz kań cy czy or ga ni za cje
po za rzą do we. Du że ro lę ma ją
w tym szko ły oraz na sze pa ra fie.
Rad ni mu szą być do stęp ni dla
miesz kań ców i być za nu rze ni
w spra wach, któ re zaj mu ją lu dzi.
Z dru giej stro ny ni ko go nie są
prze cież w sta nie zmu sić do ko -
rzy sta nia z dy żu rów rad nych.

Za chę cam do szu ka nia au ten -
tycz nych dzia ła czy lo kal nych.
Praw dzi wych spo łecz ni ków mo -
żna zna leźć po śród wie lu ugru po -
wań i nie za wsze są to lu dzie
z pierw szych miejsc list wy bor -

czych. Je że li ma my od dać swój
głos raz na czte ry la ta, nie rób my
te go przy pad ko wo.

– Pro szę o pięć naj wa żniej -
szych prio ry te tów dla dziel ni cy
na naj bli ższe czte ry la ta.

– Bia ło łę ka ma ty le nie za spo -
ko jo nych po trzeb, że trud no jest
to za mknąć w pię ciu punk tach.

No wo cze sna edu ka cja przy ja -
zna ro dzi nie. Na le ży za pew niać
na szym dzie ciom naj wy ższe stan -
dar dy edu ka cji. To ozna cza roz -
bu do wę ba zy oświa to wej o ko lej -
ne przed szko la, szko ły pod sta wo -
we i gim na zja roz lo ko wa ne rów -
no mier nie w dziel ni cy, a ta kże za -
gwa ran to wa nie do stę pu do bo ga -
tej ofer ty za jęć do dat ko wych. Ja -
ko oj ciec trój ki sy nów wiem, ja kie
to jest wa żne, ale też trud ne lo gi -
stycz nie i fi nan so wo. Świet ną ro -
bo tę w ob sza rze edu ka cji nie for -
mal nej ro bi Fun da cja Ave ze swo -
im kul to wym Bia ło łęc kim Uni -

wer sy te tem Dzie ci oraz in ne or -
ga ni za cje po za rzą do we.

In te gra cja ko mu ni ka cyj na
dziel ni cy we wnętrz na i ze wnętrz -
na. Miesz kań cy tzw. Zie lo nej Bia -
ło łę ki mo gą o wie le ła twiej do stać
się do Tar gów ka czy Nie po rę tu
niż na Tar cho min! Lu dzie z po -
szcze gól nych czę ści dziel ni cy czu -
ją się jak by miesz ka li w ró żnych
mia stach. Klu czem do roz wią za -
nia te go pro ble mu jest bu do wa
Tra sy Mo stu Pół noc ne go i Tra sy
Ol szyn ki Gro chow skiej. Na le ży
ta kże sta le przy bli żać Bia ło łę kę
do War sza wy i od wrot nie po przez
po wią za nia ko mu ni ka cyj ne z po -
zo sta ły mi czę ścia mi mia sta.

Ak ty wi za cja spo łecz na. Co ro -
ku przy by wa ją nas czte ry ty sią ce.
W tak dy na micz nej spo łecz no ści
wię zi mię dzy ludz kie two rzą się
bar dzo wol no. Dla te go trze ba
zdy na mi zo wać dzia ła nia, któ re
zwięk szą po czu cie przy na le żno ści.
Dzię ki te mu wię cej miesz kań ców
za czy na się an ga żo wać na rzecz
swo ich ulic i osie dli oraz bar dziej
czu ją się od po wie dzial ni za miej -
sce, w któ rym ży ją.

In fra struk tu ra miej ska. Miesz -
ka my w sto li cy du że go eu ro pej -
skie go kra ju a w na szej dziel ni cy
są ob sza ry, gdzie brak jest pod sta -
wo wej in fra struk tu ry miej skiej.
Bra ku je utwar dzo nych dróg, chod -
ni ków i oświe tle nia ulic. Miesz -
kań cy bo ry ka ją się z bra kiem wo -
do cią gów miej skich czy ka na li za -
cji. Mu si my pil nie nad go nić te cy -
wi li za cyj nych za póź nie nia.

Ja kość ży cia. Na ja kość ży cia
ma wpływ do stęp do pod sta wo -
wych usług spo łecz nych ta kich
jak: ochro na zdro wia, kul tu ra czy
re kre acja. Na le ży sta le po pra wiać
do stęp ność do kul tu ry re ali zo wa -
nej przez BOK oraz otwie ra ne go
wła śnie ki na stu dyj ne go, bi blio -
tek oraz ini cja tyw re ali zo wa nych
przez or ga ni za cje po za rzą do we.
Na le ży roz wi jać ba zę obiek tów
spor to wych, w tym ba se nu oraz
miejsc re kre acji, ta kich jak par ki
i pla ce za baw. Trze ba ta kże sys te -
ma tycz nie roz wi jać sieć ście żek
i tras ro we ro wych oraz sie ci Ve -
tu ri lo.

– Za wo do wo zaj mu je się Pan
fun du sza mi unij ny mi. O co mo -
gły by się sta rać na sze szko ły, pla -
ców ki me dycz ne, BOK, BOS czy
urząd dziel ni cy?

– Fun du sze unij ne oprócz sa -
mo rzą dów mo gą ubie gać się
przed się bior cy, szko ły, or ga ni za -
cje po za rzą do we (sto wa rzy sze nia,
fun da cje) i in sty tu cje ko ściel ne.
Ro zu miem, że czę sto nie ma ją
oni cza su lub umie jęt no ści, aby je
po zy skać. Dla te go sa mo rząd lo -
kal ny, oprócz wła snej ak tyw no ści
w po zy ski wa niu unij nych pie nię -
dzy, po wi nien ak tyw nie wspie rać
miesz kań ców w zdo by wa niu do ta -
cji. Za pew nić do stęp do in for ma -
cji o środ kach eu ro pej skich oraz
zor ga ni zo wać za ple cze do rad cze
dla na szych ak tyw nych miesz kań -
ców. Naj wy ższy czas wziąć spra wy
w swo je rę ce.

Roz ma wiał kk

Mieszkańcy muszą czuć, że są stąd
� Rozmowa z Piotrem Oraczem, radnym dzielnicy, ubiegającym się ponownie o wybór z listy PiS.

Świetną robotę w obszarze edukacji nieformalnej robi Fundacja
AVE ze swoim kultowym Białołęckim Uniwersytetem Dzieci oraz

inne organizacje pozarządowe

źródło: Facebook.com
/fundacjaave

Autor jest trenerem w klubie Judo Lemur, 
kan dy datem na rad ne go Bia ło łę ki z Zielonej Białołęki (PO)
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25 paź dzier ni ka od godz. 10.00
w ha li spor to wej szko ły przy Głę -
boc kiej 66 mło dzi ka ra te cy bę dą
się zma gać w ry wa li za cji walk
kon tak to wych lek kie go kon tak tu,
gdzie naj młod si za wod ni cy ma ją
za le d wie 6 lat. Na za wo dach od -
bę dą się rów nież licz ne po ka zy

tech nik, ka ta, walk po ka zo wych,
walk re ży se ro wa nych oraz te sty
ta me shi wa ri (ła ma nie twar dych
przed mio tów).

Wstęp wol ny.
Ha la spor to wa SP nr 356,

ul. Głę boc ka 66.
(red)

Kumite i kata na Głębockiej
� Kumite – to w karate walka, a kata – sekwencje
technik ataku i obrony. Będzie je można zobaczyć
podczas VI Mistrzostw Białołęki w Karate ShinKyokushin.

Do po cząt ku lat 50. wschod ni
frag ment dzi siej szej Bia ło łę ki na le -
żał do gmi ny Bród no, ma ją cej sie -
dzi bę na Tar gów ku (czy li by ło do -
kład nie od wrot nie niż dziś!).
W 1951 r. Gro dzisk i Brze zi ny przy -
łą czo no do gmi ny Mar ki. W 1967 r.
Mar ki otrzy ma ły pra wa miej skie,

dzie więć lat póź niej wsie włą czo no
do War sza wy. W 1994 r. sta ły się
one czę ścią no wej gmi ny War sza wa -
-Bia ło łę ka. A co by by ło, gdy by…

Jest rok 2014. Tar gó wek świę tu -
je 20-le cie nie za le żno ści, im pre zy

oko licz no ścio we od by wa ją się
na wszyst kich osie dlach: Tar gów -
ku Miesz ka nio wym, Bród nie, Za -
ci szu i Zie lo nym Tar gów ku. Rów -
nież bur mistrz „Jan Ko wal ski” ma
po wo dy do świę to wa nia, bo wła -
dze War sza wy wła śnie za po wie -
dzia ły, że II li nia me tra bę dzie bu -
do wa na naj pierw w kie run ku Tar -
gów ka. Sta cje Tar gó wek, Troc ka,
Za ci sze, Bród no, Głę boc ka i Gro -
dzisk po wsta ną już za kil ka lat.

– Dzię ki no wo cze snej ko mu ni -
ka cji szy no wej kor ki po win ny
przejść do hi sto rii – mó wi bur -
mistrz Ko wal ski. – Do jazd me -
trem z Gro dzi ska do cen trum zaj -

mie kil ka na ście mi nut, do jazd
do ra tu sza na szej dziel ni cy tyl ko
czte ry mi nu ty.

Miesz kań cy Zie lo ne go Tar gów -
ka nie kry ją za do wo le nia, choć
nie któ rzy przy po mi na ją, że za ce -
nę szyb szej bu do wy me tra dziel ni -
ca mu sia ła zre zy gno wać z tram -
wa ju na Win cen te go i Głę boc kiej.

– Tar gó wek za słu gi wał na me -
tro w pierw szej ko lej no ści – mó wi
pan Adam, miesz ka niec osie dla
przy Skarb ka z Gór. – To sta ra
i gę sto za bu do wa na dziel ni ca.
A tram waj? Tram waj zo sta wia my
sło ikom z Białołęki.

DG

Zielona Białołęka w dzielnicy Targówek
� Wsie, na terenie których powstała tzw. Zielona Białołęka, przed 1951 r. należały
do gminy Bródno. Gdyby historia potoczyła się trochę inaczej, mieszkańcy Skarbka
z Gór i Głębockiej jeździliby dziś do ratusza przy Kondratowicza.

Dzięki
nowoczesnej komunikacji
szynowej korki powinny
przejść do historii – mówi
burmistrz Kowalski.
– Dojazd metrem
z Grodziska do centrum
zajmie kilkanaście minut,
dojazd do ratusza naszej
dzielnicy tylko cztery
minuty.

Ze wschodniej Białołęki łatwiej dojechać do ratusza Targówka,
niż do własnego

źródło: W
arszaw

ikia
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– Osiem lat jest Pa ni rad ną.
Nie ma Pa ni dość? Co zo sta ło
do zro bie nia po dwóch ka den -
cjach?

– Nie mam dość, a do zro bie nia
jest wszyst ko, cze go nie zro bi li -
śmy do tej po ry! Cho ciaż z du żych
te ma tów miej skich zo sta ło już
ma ło. Dla mnie naj wa żniej sze są
oczy wi ście do koń cze nie II li nii
me tra, roz bu do wa spa lar ni śmie ci
i wdro że nie do ce lo we go sys te mu
za go spo da ro wa ni od pa dów, bu -
do wa oczysz czal ni dla wód desz -
czo wych, ob wod ni ca War sza wy
na na szym brze gu i ko lej ny most.

– To plan na dwie ka den cje.
– Fakt, ale za cząć trze ba już

dziś, że by mia sto nie zna la zło się
w sy tu acji ta kiej, jak osiem lat te -
mu: peł na kie szeń i brak ja kich -
kol wiek pro jek tów do re ali za cji.
Dwa la ta za ję ło pro jek to wa nie.
Mo gli śmy być już dziś dwa la ta
da lej. Mi mo to pra ca w ka den -
cji 2006–2010 przy no si ła ogrom ną
sa tys fak cję. Wszyst ko by ło do zro -
bie nia, wszę dzie by ło wi dać efek -

ty. W ostat nich czte rech la tach sy -
tu acja by ła trud niej sza, bo pie nią -
dze by ły po trzeb ne na re ali za cję
za pla no wa nych i uru cho mio nych
in we sty cji, nie wie le fun du szy zo -
sta ło na no we te ma ty.

– Z cze go Pa ni jest naj bar dziej
za do wo lo na?

– Z no we go mo stu, me tra, roz -
bu do wy Szpi ta la Pra skie go, Mu -
zeum War szaw skiej Pra gi. Me tro
jest dla pra wej stro ny War sza wy
zmia ną epo ko wą. Zna czy dla Pra -
gi ty le, ile kie dyś ko lej Pe ters bur -
ska. Zmie ni się wszyst ko, ale nie
chcę, że by się zmie ni ła pra ska to -
żsa mość.

– Czy li?
– Mam cza sem wra że nie, że

my, pra ża nie, je ste śmy trak to wa ni
tro chę jak miesz kań cy re zer wa tu.
Na Pra gę do brze przy je chać, po -
im pre zo wać, po ha ła so wać, po -
śmie cić, po pa trzeć na pi jacz ków
i po je chać do sie bie. Mo żna jesz -
cze po pa trzeć na sta re ka mie ni ce,
słu żą ce bez cha rak te ry za cji
za plan fil mo wy z cza sów II woj ny

świa to wej. Zoo jest nad Wi słą
a my nie je ste śmy je go ele men -
tem. Je den z in we sto rów chciał
zmie nić na zwę uli cy Kro wiej
przy Por cie Pra skim na in ną, bo
mu nie pa so wa ła. Nie wiem, czy
śmiać się czy pła kać. A my
na Pra dze zna my się ze szkół pod -
sta wo wych, bo tu się uczy li ko lej -
no dziad ko wie, ro dzi ce, dzie ci
i wnu ki, szewc jest ten sam
od woj ny, kra wiec też.

– Naj więk sze roz cza ro wa nie?
– Brak ob wod ni cy, brak Tra sy

Ty siąc le cia, cią gle nie roz wią za na
spra wa rosz czeń i zwro tów. Dla
mnie, mi mo wszyst ko, mi mo bez -
względ ne go sza cun ku dla wła sno -
ści, to stra wa bar dzo kon tro wer -
syj na. Wy szu ki wa nie rosz czeń
i han del ni mi jest dla mnie nie
do za ak cep to wa nia. Spad ko bier cy
to jed no, ale cwa niac two to dru -
gie. Mam pre ten sje do po słów, że
nie są w sta nie te go za ła twić.

– Pa ni by by ła?
– Tak. Bo ja ro bię to, co mó wię,

a mó wię to, co my ślę. Wie lu

urzęd ni ków ma z tym pro blem.
Ja, ko niec koń ców, też mam, tyl -
ko in ne go ro dza ju, ale nie za mie -
rzam te go zmie nić. Oprócz kom -
pe ten cji mam od wa gę i du żo de -
ter mi na cji. Wie pan, że miesz kań -
cy, któ rzy do mnie do cie ra ją, po -
wta rza ją mi, że jest opi nia, że jak
trze ba coś za ła twić, a spra wa jest
trud na, to trze ba przyjść
do mnie? To schle bia, ale to jest
od po wie dzial ność.

– Co z te go dla Bia ło łę ki?
– Głów nie in fra struk tu ra lo kal -

na: przed szko la, szko ły, ośrod ki
zdro wia, lo kal ne dro gi. Ko niecz -
nie trze ba roz wią zać pro blem rze -
ki Dłu giej i do jaz du do osie dli
w oko li cy ul. Le wan dów, do któ -
rych trze ba zbu do wać bez piecz ne
do jaz dy i za pew nić ob słu gę ko -
mu ni ka cji pu blicz nej. No i dro gi,
to pię ta achil le so wa tej dziel ni cy.
Za rów no lo kal ne, jak i te wy pro -
wa dza ją ce ruch do cen trum.

– Co ko niecz nie trze ba w War -
sza wie zmie nić?

– Trak to wa nie nie ru cho mo ści
miej skich przez urzęd ni ków jak
ko mer cyj nych lo ka li, któ rych je -
dy nym po wo dem wy naj mu jest
zysk. I ma my sa me pla ce ban ko -
we i ap tecz ne. Za da niem rad nych
jest za pew nie nie miesz kań com
do stę pu do usług. To mia sto, po -
przez swo ją po li ty kę go spo da ro -
wa nia lo ka la mi, mu si po zwo lić
funk cjo no wać ma łym skle pom,
fry zje rom, szew com, kraw com.
A w War sza wie – pro szę się ro zej -
rzeć, je śli zda rza się ma ły sklep,
to jest to ma ły sklep ogrom nej
sie ci. To jest glo bal nie zły kie ru -

nek. Mo że się wresz cie ktoś obu -
dzi.

– Dla cze go miał bym na Pa nią
za gło so wać?

– Je stem (nie ste ty) pra co ho -
licz ką, lu bię or ga ni zo wać ró żne
dzia ła nia i osią gam za ło żo ne ce le.
Od dziec ka: har cer stwo, sa mo -
rząd szkol ny, stu denc ki. Cią gle ja -
kieś zbiór ki i ak cje po mo co we.
A w mo men tach, kie dy by ło spo -
koj niej przy no si łam do do mu zna -
le zio ne bez dom ne ko ty al bo psy.
Moi bli scy ma ją nie praw do po -
dob ną cier pli wość… Do te go
mam so lid ne wy kształ ce nie pań -
stwo wej uczel ni na stu diach
dzien nych (je stem eko no mist ką
z SGH) i do świad cze nie. Pro wa -
dzę swo ją fir mę, sa ma de cy du ję
o tym, na co prze zna czam czas.

– Prze pis na suk ces?
– Dys cy pli na. Pra ca. I po ko ra.

Brak ostat nie go ob ser wu ję z nie -
do wie rza niem: ktoś do sta je awans
i z nor mal nej oso by ro bi się bu -
fon. Strasz ne. Dla mnie naj trud -
niej sza jest dys cy pli na. Jak jest
u mnie cię żko to bie gam, jak do -
brze to la tam.

– La ta Pa ni?
– Na pa ra lot ni. Tam je stem tyl -

ko ja, wiatr i Stwór ca. I to jest
kom plet.

Roz ma wiał jk

Handel roszczeniami jest nieakceptowalny
� Rozmowa z Dorotą Zbińkowską, radną Warszawy ubiegającą się o ponowny wybór.

Co z tego dla Białołęki? Głównie infrastruktura lokalna: przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia,
lokalne drogi. Koniecznie trzeba rozwiązać problem rzeki Białej i dojazdu do osiedli

w okolicy ul. Lewandów
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– Czte ry la ta pra cu je Pan
na rzecz Bia ło łę ki. Co uwa ża Pan
za suk ces?

– Na pew no zło że nie re kor do -
wej licz by in ter pe la cji w ra tu szu.
Du że in we sty cje, któ re oso bi ście
do glą da łem i pi lo to wa łem: bu do -
wa uli cy Mar ci na z Wro ci mo wic,
po zy ska nie te re nu od Re gio nal -
ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod -
nej i bu do wa pierw sze go eta pu
tzw. bia ło łęc kiej pla ży, bu do wa
za to ki au to bu so wej na uli cy Alu -

zyj nej, po pra wa bez pie czeń stwa
– za in sta lo wa nie pro gów wy spo -
wych w cią gu ulic Od kry ta i No -
wo dwor ska, re mont pla cu za baw
i ska te par ku przy uli cy Od kry tej,
bu do wa pierw szej w Pol sce wie ży
dla je rzy ków. Na pew no kul tu ral -
ne pro jek ty, w któ re się an ga żo -
wa łem. Dziś ma my Pik nik Hi sto -
rycz ny w Por cie Że rań skim, Reg -
gae Fest Bia ło łę ka, Za rad ne go
Mi ko ła ja czy Re al ną Ak cję. Uda -
ło się też po wo łać dla mło dzie ży

dru ży nę Strzel ca na Bia ło łę ce.
– Je śli zo sta nie Pan wy bra ny

– ja kie był by prio ry te ty na na -
stęp ne czte ry la ta?

– W per spek ty wie okrę gu wy -
bor cze go, któ ry re pre zen tu ję
na Bia ło łę ce, są to: bu do wa gim -
na zjum na Kę pie Tar cho miń skiej
– rów no le gła po pra wa ko mu ni ka -
cji i in fra struk tu ry dro go wej
w tym re jo nie, bu do wa wor ko ut
par ku – otwar tej prze strze ni spor -
to wej, za go spo da ro wa nie te re nów

przy brze żnych Wi sły – roz bu do wa
ist nie ją cej pla ży na Bia ło łę ce i bu -
do wa no wych ob sza rów re kre acji
nad wo dą, prze bu do wa ska te par -
ku i pla cu za baw – przy uli cy Od -
kry tej, ure gu lo wa nie sta nu praw -
ne go uli cy Mi ko ła ja Trą by – do -
pro wa dze nie do bu do wy no wej
na wierzch ni z oświe tle niem.

W per spek ty wie ca łej Bia ło łę ki
to: bu do wa li nii tram wa jo wej
– mu si my wspie rać dzia ła nia
zmie rza ją ce do bu do wy li nii tram -
wa jo wych na Win ni cę i wschod nią
Bia ło łę kę, roz wój in fra struk tu ry
edu ka cyj nej – co praw da w przy -
szłej ka den cji po sia da my re kor -
do we pie nią dze na bu do wę 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 ist -
nie ją ce go przed szko la, ale nie wy -
czer pu ją one ape ty tu: trze ba
przy go to wać sce na riu sze na ko lej -
ne in we sty cje. Wa żne bę dzie też
do pro wa dze nie do szyb kiej mo -
der ni za cji du żych ulic jak Świa to -
wi da, Ma ry wil ska, Głę boc ka, Ką -
ty Gro dzi skie i Bia ło łęc ka.

– To stan dar do wa li sta. Wy bo ry
to czas, kie dy ka żdy kan dy dat mó -
wi nam to, co chce my usły szeć…

– Dla te go za chę cam do grun -
tow nej we ry fi ka cji kan dy da tów
na rad nych. Nie daj my się oszu -
kać na zry wy przed wy bor cze ró -
żnych ugru po wań i mar ke ting po -
li tycz ny. Na le ży spraw dzić, co da -
ny kan dy dat zro bił do tej po ry
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści, ile
in ter pe la cji zło żył, je śli był już
rad nym. Je że li jest zna ny „zu peł -
nie z ni cze go” lub je go ak tyw ność
spro wa dza się do ostat nich trzech
mie się cy, to chy ba coś jest tu nie
tak…

Roz ma wia ła MD

Nie dajmy się oszukać zrywom pod publiczkę
� Rozmowa z Marcinem Korowajem, kandydatem na radnego dzielnicy.

Piknik Historyczny zagości na stałe w białołęckim kalendarzu
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Ki no dla naj młod szych
25 i 26.10 – w „Ki nie na bo ku” po ka zy filmów

dla dzie ci.
Bi le ty w ce nie spe cjal nej – 5 zło tych.

so bo ta:
• godz. 10.00 – „Artur i Minimki”.
• godz. 12.00 – „Podniebna poczta Kiki.
• godz. 14.00 – „Spirited Away: W krainie

Bogów”.

nie dzie la:
• godz. 10.00 – „Ar tur i ze msta Mal ta za ra”.
• godz. 12.00 – „Ar tur i Mi nim ki 3. Dwa świa ty”.
• godz. 14.00 – „Przy go da w Pa ry żu”.

Wszyst kich ma lu chów z ro dzi ca mi BOK za pra -
sza na cie płe, ro dzin ne ki no.

Kon takt: 22 614–66–56.

Bi blio te ka ba jek w Zie lo nej Bi blio te ce
25.10, godz. 11.00 – „Bi blio te ka ba jek” – so bot -

nie po ran ki w bi blio te ce. Po obej rze niu baj ki dzie ci
uczest ni czą w za ba wach na wią zu ją cych te ma ty ką
do pre zen to wa ne go fil mu.

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.

Pod róż na ta jem ni czą wy spę
25.10, godz. 11.00 – Bród now ski Uni wer sy tet

Dzie ci, wy kład z geo gra fii: „Ta jem ni cza wy spa”.
Pod czas wy kła du dzie ci do wie dzą się m.in. o wy -

spach po cho dze nia wul ka nicz ne go, wy ra sta ją cych
z dna oce anów, po cho dze nia kon ty nen tal ne go, po -
wsta łych w wy ni ku prze su wa nia się kon ty nen tów.
Po zna ją ich fa scy nu ją cą hi sto rię oraz do wie dzą się
wię cej o lu dziach tam za miesz ku ją cych.

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. Wy soc kie go 11, tel.
22 811–01–05, 22 811–11–09.

Ro dzin ny Po ra nek Te atral ny „Ca li necz ka”
9.11, godz. 12.00 – spek takl „Ca li necz ka”.
Ca li necz ka to ma leń ka dziew czyn ka o ogrom -

nym ser cu. W świe cie peł nym nie spo dzia nek spo ty -
ka ją wie le cie ka wych, ale też nie bez piecz nych
przy gód. Ja ki los szy ku ją dla niej Ro pu cha, Mysz
i Kret? Czy ta kie ma leń stwo po ra dzi so bie z prze -
szko da mi? Czy spo tka ją coś mi łe go? A mo że po -
zna ko goś wy jąt ko we go? Bi le ty 12 zł.

Dom Kul tu ry Świt, ul. Wy soc kie go 11, tel.
22 811–01–05, 22 811–11–09.

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

To oka zja do przy po mnie nia
so bie, ile fraj dy da wa ły drew nia ne
kloc ki. Na im pre zie bę dzie ich
do dys po zy cji 100 ty się cy! Pod -
czas fe sti wa lu po wsta nie po ka zo -
wa wie ża, a jed ną z atrak cji bę -
dzie nie mniej wi do wi sko we jej

bu rze nie. Prze wi dzia ne są ta kże
kon kur sy z na gro da mi na naj cie -
kaw sze oraz naj bar dziej skom pli -
ko wa ne bu dow le.

BOS, Stru my ko wa 21,8 li sto pa -
da, godz. 15.00–20.00

(red)

Klockowe szaleństwo na Strumykowej
� Już po raz drugi na Białołęce odbędzie się Festiwal
Klockologiczny. Najbliższa edycja zagości
do Białołęckiego Ośrodka Sportu 8 listopada.
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Bo cia ni Za ką tek do cze kał się
ocze ki wa ne go ska te par ku, bo iska,
sto łów do ping -pon ga, ście żki
przy rod ni czej oraz no wych urzą -
dzeń wspi nacz ko wych przy po mi -
na ją cych bo cia nie gniaz da. Po -
środ ku par ku jest ta kże plac,
na któ rym w przy szło ści sta nie
rzeź ba bo cia na Kajt ka.

Roz bu do wa par ku to efekt mo -
ich dzia łań ja ko rad nej – na prze -
strze ni czte rech lat. W pierw szej
ko lej no ści po wsta ło ogro dze nie
par ku od stro ny uli cy, w dru giej
od wod nie nie wraz ze stud nia mi
chłon ny mi w uli cy Ru sko wy Bród.
Dzię ki te mu wo da nie za le wa
przy stan ku au to bu so we go. W po -
bli żu par ku do bu do wa no też bra -
ku ją ce chod ni ki, wy ma lo wa no
przej ścia dla pie szych. Te raz bez -

pie czeń stwo zwięk szy do dat ko wo
par king.

To nie ko niec roz bu do wy par -
ku. Bę dzie on po więk szo ny w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.
W przy szłym ro ku po ja wią się ko -
lej ne za baw ki i w mia rę mo żli wo -
ści oświe tle nie.

26 paź dzier ni ka na dzie ci i ro -
dzi ców bę dzie cze ka ło moc atrak -
cji, za ba wy po dwór ko we, bu do wa
i pusz cza nie la taw ców. Dla mło -
dzie ży warsz ta ty ze ska te bo ar din -
gu oraz bre ak dan ce. Na no wym
ogól no do stęp nym bo isku od bę -
dzie się też pierw szy w hi sto rii
Bo cia nie go Za kąt ka mecz pił kar -
ski. Ser de cze nie za pra szam!

Agniesz ka Bo row ska

Zie lo nych za kąt ków na te re nie
Bia ło łę ki nie bra ku je i to wła śnie
m.in. z te go po wo du wie le osób
wy bie ra wła śnie na szą dziel ni cę
na miej sce za miesz ka nia. Wia do -
mo ta kże, że nie wszy scy po tra fią
usza no wać miej sca słu żą ce do re -
lak su i od po czyn ku, zo sta wia jąc
po so bie ster ty śmie ci.

Tym cza sem słu żby od po wie -
dzial ne za sprzą ta nie nie zbyt gor -
li wie wy wią zu ją się ze swo ich
obo wiąz ków.

– Jed nym z zie lo nych miejsc
w na szej oko li cy jest te ren
przy skrzy żo wa niu ulic Od kry tej
i Grzy ma li tów. To, że jest nie za -
go spo da ro wa ny, nie ozna cza, że
po wi nien być za po mnia ny, za gra -
co ny i za śmie co ny. Sto ją ce tam
ko sze ty go dnia mi, a na wet mie -
sią ca mi nie są opró żnia ne, w sa -
mym la sku śmie ci nie dłu go prze -
sta ną się mie ścić – opo wia da
miesz ka niec osie dla przy Grzy -
ma li tów. Do da je też, że mie siąc
te mu uda ło mu się wy mu sić
na urzęd ni kach opró żnie nie ko -
szy. Jed no ra zo we, bo po wie lo -
krot nych mo ni tach… – A te ren
ten znaj du je się obok jed nej
z nie licz nych ulic pro wa dzą cych
do ście żki na wa le i zlo ka li zo wa -
nych tam ba rów – pod kre śla czy -
tel nik.

Ko sze znaj du ją ce się przy uli cy
Grzy ma li tów for mal nie nie na le żą
nie ste ty do dziel ni cy. – Sąsiedni la -
sek ta kże jest pry wat ny, wo bec te go
słu żby dziel ni cy nie mo gą go sprzą -
tać w ra mach re gu lar nej umo wy.
Te ren ten zo sta nie jed nak po sprzą -

ta ny in ter wen cyj nie, a do wła ści cie li
la su wy śle my po now nie upo mnie -
nia. Ma jąc na wzglę dzie, że jest to
istot ny ciąg spa ce ro wy w kie run ku
Wi sły, roz wa ża my po sta wie nie
przy ul. Grzy ma li tów ko szy miej -
skich, któ re bę dą opró żnia ne trzy
ra zy w ty go dniu – obie cu je bur -
mistrz Piotr Ja wor ski.

Za bie ra my rę ka wi ce i kil ka
wor ków

Rad ny Woj ciech Tu masz za chę -
ca: po sprzą taj my sa mi. Ina czej ni -
gdy nie do cze ka my się czy sto ści.

– Z uwa gi na gło sy miesz kań -
ców nie za do wo lo nych z po wo du
bru du i śmie ci za le ga ją cych
w mię dzy wa lu pró bo wa łem na -
kło nić Re gio nal ny Za rząd Go spo -
dar ki Wod nej, od po wie dzial ny
za ten te ren, do zor ga ni zo wa nia
sprzą ta nia oko li cy – przy wspar -
ciu miesz kań ców. Po nie waż
RZGW nie kiw nie pal cem – ogra -
ni czy się do wspar cia me dial ne go
dla spły wu ka ja kiem wzdłuż brze -

gu Wi sły, a dziel ni ca po wie: „to
nie nasz obo wią zek”, to pro po nu -
ję, aby śmy sa mi sprząt nę li wał
– mó wi Woj ciech Tu masz i za pra -
sza wszyst kich 25 paź dzier ni ka
o 10.00 przy pia ska rzu (oko li ce
Od kry tej i Łą czą cej). – Ka żdy po -
wi nien mieć ze so bą rę ka wi ce
i kil ka wor ków na śmie ci. Bę dę
cze kał na chęt nych – pod kre śla
rad ny.

Pierw sza ak cja od by ła się 18
paź dzier ni ka. Nie ste ty, po twier -
dzi ła ona tyl ko, że na rze kać po tra -
fi my wszy scy, a dzia łać nie chce
się ni ko mu. Chęt na do sprzą ta nia
by ła tyl ko jed na oso ba.

– We dwo je sprząt nę li śmy część
od Pia ska rza do Grzy ma li tów.
Tam gdzie są ła wecz ki, doj ście
do przy sta ni pro mo wej. Ze bra li -
śmy po nad 300 li trów śmie ci, więc
na wet w tak okro jo nym skła dzie
dzia łać war to. Więk szość ze bra -
nych śmie ci to bu tel ki i ku becz ki
– mó wi Woj ciech Tu masz.

AS

Sami musimy sprzątnąć tereny nad Wisłą
� Radny Wojciech Tumasz zaprasza mieszkańców do wspólnego sprzątania terenów
nad Wisłą. Może właśnie dzięki pracy naszych rąk międzywale w końcu będzie czyste, bo
służby porządkowe w ogóle o nim nie pamiętają.

Odloty w Bocianim Zakątku
� 26 października o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste
otwarcie boiska, powiększonego skateparku i placu zabaw.

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

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

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

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
·Pranie tapicerki tel. 696-531-595
·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
·Tanio wynajem urządzeń do prania tapicerki
796-165-144

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

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--448888!!

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842

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

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

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

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenia drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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– Czy na Bia ło łę ce i Tar cho mi -
nie przy tak ol brzy miej licz bie
dzie ci nie mo żna otwo rzyć kil ku
te go ty pu pla có wek? Po rad nia
nr 21 jest bar dzo do bra i pra cu ją
w niej świet ni spe cja li ści. Co z te -
go… Czę sto zda rza się, że ro dzi ce
nie do cie ra ją ze swo imi dzieć mi
na te ra pię z uwa gi na brak do god -
nych ter mi nów i fa tal ną ko mu ni -
ka cję. Ci, któ rzy tam przy je żdża ją
z od le głych czę ści na szej dziel ni -
cy, tra cą du żo cza su na do jazd.

Czas coś z tym zro bić! – iry tu je
się na sza czy tel nicz ka.

Nowe pomieszczenia,
nowe filie

Pew ne de cy zje w tej spra wie już
za pa dły. – Przede wszyst kim po -
rad nia otrzy ma pięć no wych po -
miesz czeń i tzw. ser we row nię.
Kie dyś by ły tam miesz ka nia ko -
mu nal ne, a te raz trwa re mont
i ada pta cja tych lo ka li na ce le biu -
ro we – in for mu je bur mistrz Piotr
Ja wor ski. – Po miesz cze nia od da -
ne zo sta ną mak sy mal nie do koń -
ca ro ku. W ze szłym ro ku po rad -
nia otrzy ma ła do dat ko wo na swo -
je po trze by 130 m2 po wierzch ni

po ośrod ku po mo cy spo łecz nej.
Po nad to pla nu je my bu do wę ze -
spo łu szkół przy Wa rzel ni czej
i szko ły pod sta wo wej przy My śli -
bor skiej – po wsta ną do 2017 ro -
ku. W obu pla ców kach zo sta ną
wy dzie lo ne po miesz cze nia na po -
trze by fi lii po rad ni. Dzię ki te mu,
że te szko ły bę dą znaj do wa ły się

do kład nie po dwóch stro nach
dziel ni cy, a po środ ku bę dzie po -
rad nia przy ul. Ma ry wil skiej, do -
stęp do pla có wek znacz nie się po -
pra wi – wy ja śnia bur mistrz.

Za ma ło spe cja li stów
Dy rek cję pla ców ki mar twi też

kwe stia nie wy star cza ją cej licz by
pra cow ni ków. – Kwe stia eta tów
ka żdo ra zo wo jest za le żna od wy -
tycz nych biu ra edu ka cji i oczy wi -
ście od mo żli wo ści fi nan so wych
dziel ni cy. Przez pe wien czas mie -
li śmy bra ki eta to we – w tej chwi li
ma my 38 eta tów, od stycz nia doj -
dą jesz cze dwa. Tym cza sem dzie ci
cią gle przy by wa i nie je ste śmy
w sta nie od ra zu po móc wszyst -
kim. Oczy wi ście ni ko go nie od sy -
ła my, ale zbyt ma ła licz ba spe cja -
li stów -te ra peu tów po wo du je, że
nie je ste śmy w sta nie po móc
wszyst kim i nie któ rzy mu szą po -
cze kać – wy ja śnia dy rek tor Re na -
ta Omie ciń ska -Stan.

Licz ba po ten cjal nych klien tów
przy pa da ją ca na etat na Bia ło łę ce
wy no si 452, przy czym w War sza -
wie mi ni mal na licz ba klien tów
na etat pe da go gicz ny wy no si 390,
zaś mak sy mal na – 517. Jest to po -
ziom po dob ny do Mo ko to wa, Be -
mo wa, Ocho ty, w in nych mia stach
wskaź nik ten kształ tu je się zaś
na po zio mie 800 do 1000.

ak

Re mont do tych cza so we go doj -
ścia do oie dla Mi le nium oraz
chod nik do ul. Ce ra micz nej by ły
dru gim eta pem prac umo żli wia ją -
cych przej ście do tyl nej furt ki
w SP nr 355. Chcę ser decz nie po -
dzię ko wać miesz kań com są sied -
nich osie dli za me ry to rycz ną
współ pra cę i po moc or ga ni za cyj ną
przy spo tka niach w tej spra wie.

Do cza su za mon to wa nia mo ni -
to rin gu tyl na furt ka jest otwie ra -

na ra no oraz w go dzi nach, gdy
koń czą się za ję cia szkol ne (mo żna
rów nież zgło sić się do stra żni ka
z proś bą o do dat ko we otwar cie).
Zwią za ne jest to z za pew nie niem
uczniom bez pie czeń stwa, za co
od po wia da dy rek cja szko ły.

Elżbieta Świtalska

Jest już droga na skróty
� Podczas kilku spotkań z rodzicami dzieci, które w tym
roku szkolnym rozpoczęły naukę w nowej Szkole
Podstawowej nr 355 na Ceramicznej poruszana była
kwestia dojścia do szkoły od strony ul. Botewa. W tej
chwili uczniowie mają już do dyspozycji chodnik i furtkę,
które pozwalają na znaczne skrócenie drogi do szkoły.

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

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

Dwie filie poradni w 2017
� 2600 dziećmi w wieku szkolnych i przedszkolnym zajmuje się Poradnia
Psychologiczno-Pedagogicza nr 21. Najmłodszych, którzy wymagają specjalistycznej
pomocy, dynamicznie przybywa…

W dwóch nowych
szkołach zostaną
wydzielone
pomieszczenia
na potrzeby filii poradni
– mówi burmistrz Piotr
Jaworski.




