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Trakt Nad wi ślań ski był w pla -
nach „od za wsze”, miał prze bie gać

nad Wi słą (pier wot nie z No wo -
dwo rów, we dług now szych pla nów
od Tra sy Mo stu Pół noc ne go) aż
do Wy brze ża Hel skie go ja ko al ter -

na ty wa dla sa mo cho dów ja dą cych
Mo dliń ską i Ja giel loń ską. Obec -
ność uli cy w Stu dium Uwa run ko -

wań i Kie run ków Za go spo da ro wa -
nia Prze strzen ne go m.st. War sza -
wy kwe stio no wa li eko lo dzy, kry ty -
ku ją cy prze kształ ce nie spo koj ne go
pra we go brze gu Wi sły w ciąg ko -
mu ni ka cyj ny po rów ny wal ny z Wi -
sło stra dą. A póź niej Men ni ca Pol -
ska ku pi ła te re ny vis-à-vis daw nej
Fa bry ki Sa mo cho dów Oso bo wych
i rów nież za czę ła sta rać się o wy -
kre śle nie tra sy.

– Ce lem in we sto ra jest re wi ta li -
za cja wa żnej czę ści dziel ni cy Pra -
ga Pół noc, do star cze nie no wo cze -
snej sub stan cji miesz ka nio wej,
usłu go wej i han dlo wej – mó wi ła
Mag da Si kor ska, rzecz nicz ka
Men ni cy Pol skiej. – Za le ży nam
na przy cią gnię ciu no wych miesz -
kań ców na pra wą stro nę Wi sły
po przez stwo rze nie do brych wa -
run ków ży cia po przy stęp nej ce -
nie. Bu do wa au to stra dy nad rze -
ką to po mysł ro dem z lat 70., kie -

dokończenie na stronie 3

Trakt pokrojony
� Rada Warszawy zdecydowała o zmianie trasy planowanego Traktu
Nadwiślańskiego. Jeśli ulica w ogóle powstanie, nie dojedziemy nią na Pragę.

Trakt
Nadwiślański nie jest
kluczową inwestycją dla
Warszawy, ani nawet dla
Białołęki – mówi Robert
Chwiałkowski z SISKOM.
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Trakt Nadwiślański

Wybrzeże Gdyńskie



Od wie lu lat na Bród nie pla nu -
je się bu do wę li nii tram wa jo wej,
bie gną cej wzdłuż ul. Mat ki Te re sy
z Kal ku ty, Św. Win cen te go i Głę -
boc kiej, koń czą cej się przy Tra sie
To ruń skiej. W 2006 ro ku za pre -

zen to wa łem po mysł jej przed łu że -
nia na Zie lo ną Bia ło łę kę, w stro -
nę po wsta ją cych jak grzy by
po desz czu wiel kich osie dli miesz -
ka nio wych, w któ rych już obec nie
miesz ka kil ka dzie siąt ty się cy osób.

Spójrz my na map kę. Pro po no -
wa łem, aby po prze kro cze niu Tra -
sy To ruń skiej na wia duk cie, w na -
szej dziel ni cy no we to ry po bie gły
w tzw. re zer wie te re nu pod Tra sę
Ol szyn ki Gro chow skiej, do po łą -
cze nia z li nią tram wa jo wą wzdłuż
przy szłej Tra sy Mo stu Pół noc ne -
go, któ ra do trze do nas z da le kie -
go Tar cho mi na. Utwo rzy się wte -
dy lo gicz na ob wod ni ca trans por tu
szy no we go. Pro po zy cję wpi sa łem
do mo je go pro gra mu w wy bo rach
sa mo rzą do wych 2006 ro ku.

Z po cząt ku spo ty ka łem się tyl -
ko z uśmie cha mi po wąt pie wa nia.
Gdy zo sta łem rad nym, w 2007 ro -
ku przy go to wa łem uchwa łę,
w któ rej ra da dziel ni cy for mal nie
wy stą pi ła z ta kim wnio skiem
do władz mia sta. Kil ka lat in ten -
syw nych dzia łań przy nio sło efekt.
W wy ko na nych na nasz wnio sek
opra co wa niach stu dial nych po -
twier dzo no, że bu do wa ta kiej tra -
sy tram wa jo wej jest tech nicz nie
mo żli wa i wy zna czo no jej do kład -
ny prze bieg.

Wnio ski Tar gów ka od rzu co ne
W 2012 ro ku wła dze są sied niej

dziel ni cy nie spo dzie wa nie wy stą -
pi ły o cał ko wi te usu nię cie li nii
tram wa jo wej z Bród na. Kon se -
kwen cją tej krót ko wzrocz nej
i ego istycz nej de cy zji by ło by od -
cię cie nas od ko mu ni ka cji szy no -
wej. Wy da je się, że za po mnia no,
iż Tar gó wek nie jest sa mot ną wy -

spą, ale czę ścią wiel kie go or ga ni -
zmu, ja kim jest War sza wa, w któ -
rym wszyst kie dziel ni ce po win ny
współ pra co wać. Chy ba uwie rzo no
tam we wła sne ha sło re kla mo we,
że na Tar gów ku za czy na się War -
sza wa.

Na szczę ście ra da mia sta zgo -
dzi ła się z na szy mi ar gu men ta mi
i trzy ty go dnie te mu pod ję ła
uchwa łę o wpi sa niu tra sy tram wa -
jo wej z Bród na na wschod nią Bia -
ło łę kę do Stu dium Uwa run ko wań
i Kie run ków Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go, czy li naj wa żniej -
sze go do ku men tu pla ni stycz ne go
War sza wy. Je go za pi sy są ob li ga -

to ryj ne dla lo kal nych pla nów
miej sco wych. Ta jed no znacz na
de cy zja władz mia sta raz na za -
wsze uci na więc wszel kie dys ku sje
na ten te mat i mo że my być już
spo koj ni o li nię tram wa jo wą
na Zie lo ną Bia ło łę kę. Na szym na -
stęp nym za da niem bę dzie roz po -
czę cie przy go to wań do jej bu do wy
i prze ko na nie władz mia sta
do zna le zie nia pie nię dzy w bu -
dże cie.

Do sta cji me tra Gro dzisk
No wa tra sa tram wa jo wa sta nie

się też świet nym do jaz dem
do II li nii me tra, któ ra oko -
ło 2022 ro ku do trze w na sze oko -

li ce. Dwa la ta te mu za pro po no -
wa li śmy prze nie sie nie jej koń co -
wej sta cji: ze skrzy żo wa nia
ul. Kon dra to wi cza i Rem bie liń -
skiej na Bród nie w no wą lo ka li za -
cję – w re jon skrzy żo wa nia Tra sy
To ruń skiej i ul. Głę boc kiej (oko li -
ce ron da i skle pu Lidl). We dług
pla nów, przy no wej sta cji Gro -
dzisk po wsta nie wiel ki wę zeł
prze siad ko wy z par kin ga mi P+R.
Wy da je się, że więk szość ar gu -
men tów me ry to rycz nych skła nia
się ku na szej pro po zy cji. Po twier -
dzo no to zresz tą w ró żnych ana li -
zach stu dial nych. Fi nal na de cy zja
władz mia sta w tej spra wie po win -
na być pod ję ta w cią gu dwóch lat.

No we to ry na An no po lu
Na paź dzier ni ko wej se sji

do Stu dium wpi sa no też ko lej ną
no wą tra sę tram wa jo wą na Bia ło -
łę ce. Pla nu je się przed łu żyć obec -
ną li nię wzdłuż ul. An no pol. Naj -
pierw tram waj prze pra wi się mo -
stem nad Ka na łem Że rań skim
a na stęp nie po je dzie da lej na pół -
noc, aż do po łą cze nia z to ra mi
w Tra sie Mo stu Pół noc ne go.
Przy ul. Pło cho ciń skiej po wsta nie
w ten spo sób świet ne miej sce
na zbu do wa nie ma łe go wę zła
prze siad ko we go z par kin giem
P+R. Do tram wa ju wsia da li by tu
nie tyl ko miesz kań cy na szej dziel -
ni cy, ale ta kże oso by przy je żdża -
ją ce ze stro ny Nie po rę tu.

Wal de mar Ro szak

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Nowa trasa
tramwajowa stanie się też
świetnym dojazdem
do II linii metra, która
około 2022 roku dotrze
w nasze okolice.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka,
przewodniczącym Komisji Inwestycyjnej

Tramwaj coraz bliżej
� Po kilku latach przekonywania dopięliśmy swego. Rada miasta wpisała przebieg
nowych torów tramwajowych na wschodnie obszary dzielnicy do najważniejszego
dokumentu planistycznego miasta.

„E
ch

o
 B

ia
ło

łę
ck

ie
”

w
w

w
.g

az
et

ae
ch

o.
pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
fa

x:
 2

2 
61

4 
58

 2
8

te
le

fo
n 

d
la

 c
zy

te
ln

ik
ó

w
: 

te
le

fo
n 

d
la

 r
ek

la
m

o
d

aw
có

w
: 

e-
m

ai
l: 

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

B
oh

at
er

ów
 1

8a
D

ru
k:

 E
dy

to
r 

S
p.

 z
 o

.o
., 

O
ls

zt
yn

51
9 

61
0 

39
3,

 2
2 

61
4 

58
 2

8
50

8 
12

5 
41

9,
 2

2 
61

4 
58

 0
3

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.



dy mo gło się wy da wać, że Że rań
bę dzie dru gim De tro it.

Trakt Nad wi ślań ski pier wot nie
był pla no wa ny ja ko dro ga kla sy G
(głów na). Choć nie jest to sztyw -
ną za sa dą, dro gi głów ne za zwy -
czaj ma ją dwie jezd nie lub pla nu -
je się na nich bu do wę dru giej, zaś
dro gi Z (zbior cze) to w prze wa ża -
ją cej więk szo ści jezd nie o dwóch
pa sach ru chu. W kon tek ście pla -
no wa nej na pół noc nym Że ra niu
bu do wy osie dla lub za głę bia biu -
ro we go i sła bej sie ci dróg w tej
czę ści dziel ni cy z pew no ścią przy -
da się dro ga zbior cza, umo żli wia -
ją ca do jazd do ra tu sza, skle pów
czy przy chod ni na Tar cho mi nie.
O po zo sta wie nie dro gi w pla nach
za bie gał sa mo rząd Bia ło łę ki, jed -
nak ostat nio Ra da War sza wy wy -
kre śli ła jej część. Uzna no, że tak
dłu ga ar te ria do pro wa dza ją ca
ruch do ob sza ru cen trum mia sta
(roz po czy na ją ce go się na mo ście
Gdań skim) i wtła cza ją ca ruch
na Wy brze że Hel skie jest sprzecz -
na z po li ty ką trans por to wą War -
sza wy, któ ra chce ogra ni czać ruch
sa mo cho dów. Za po wa żne mi nu -
sy uzna no ta kże brak mo żli wo ści
bu do wy wę złów z tra są S8 (To ruń -
ską) i pla no wa ną Tra są Kra siń -
skie go i wy so kie kosz ty re ali za cji.
Ra da mia sta przy chy li ła się też
do opi nii eko lo gów, że Trakt
Nad wi ślań ski był by błę dem urba -
ni stycz nym, od ci na ją cym mia sto
od rze ki jak Wi sło stra da.

Zgod nie z ak tu al nie pla no wa -
nym prze bie giem Trak tem Nad -
wi ślań skim nie do je dzie my już
do Wy brze ża Hel skie go. Uli ca bę -
dzie koń czyć na po łu dnie od mo -
stu Gro ta -Ro wec kie go, a na stęp -
nie skrę cać do Ja giel loń skiej. Ob -
ni żo no ta kże kla sę dro gi do zbior -
czej a na wy kre ślo nym frag men -
cie na prze ciw ko daw nej FSO zro -
bio no miej sce pod in we sty cje
Men ni cy Pol skiej.

– Trakt Nad wi ślań ski nie jest
klu czo wą in we sty cją dla War sza wy,

ani na wet dla Bia ło łę ki – mó wi
Ro bert Chwiał kow ski ze Sto wa -
rzy sze nia In te gra cji Sto łecz nej Ko -
mu ni ka cji. – W za sa dzie w ogó le
nie wi dzi my po trze by bu do wy tej

uli cy. Ob słu ga ko mu ni ka cyj na Bia -
ło łę ki zo sta nie w peł ni za pew nio na
dzię ki Tra sie To ruń skiej (S8), Tra -
sie Mo stu Pół noc ne go (i przed łu -
że niu jej da lej na wschód) oraz uli -
cy Mo dliń skiej i Ja giel loń skiej.

DG
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Zresz tą wy kry to go cał ko wi cie
przy pad ko wo – po upad ku
na de sko rol ce Ma te usz był oso -
wia ły i przy głu szo ny. Kie dy wró -
cił do do mu i nie by ło po pra wy,
we zwa no ka ret kę.

Pierw sza dia gno za mó wi ła
o uda rze mó zgu, do pie ro po se rii
ba dań od kry to 2,5-cen ty me tro we -
go gu za umiej sco wio ne go na
rdze niu krę go wym. Le ka rze po -
wie dzie li wprost: to rak, któ ry na -
wet po uda nej ope ra cji nie po -
zwo li chłop cu sa mo dziel nie żyć.
Ma naj wy żej 25% szans, że po wy -
cię ciu gu za bę dzie w sta nie sa mo -
dziel nie od dy chać, jesz cze mniej –
że bę dzie w sta nie się po ru szać.

Jest jed nak szan sa, że ten
czar ny sce na riusz się nie speł ni,
że Ma te usz wró ci do zdro wia
i bę dzie w peł ni spraw ny. Tą
szan są jest za bieg w kli ni ce nie -
miec kiej, w Tu bin gen. Tam tej si
chi rur dzy są naj lep szy mi spe cja -
li sta mi w Eu ro pie, je śli cho dzi
wła śnie o gu zy rdze nio we. Nie -
miec cy le ka rze orze kli, że

po ope ra cji Ma te usz bę dzie
w peł ni spraw ny. Wy zna czo no
już na wet da tę za bie gu – 25 li sto -
pa da. I tu za czy na się naj więk szy
pro blem…

Koszt ope ra cji i re ha bi li ta cji to
po nad 300 tys. zł. Kwo tę tę trze -
ba zgro ma dzić do 24 li sto pa da.

Ka żdy, kto mo że po da ro wać
do wol ną su mę, pro szo ny jest

o zaj rze nie na stro nę sie po ma ga.pl
(w wy szu ki war ce na le ży wpi sać
„Że by świat nie ru nął w wie ku 14
lat”) i wspar cie fun du szu ope ra -
cyj ne go Ma te usza. Gdy się to uda
– wszyst ko po zo sta nie w rę kach
chi rur gów.

Ma te usz, trzy maj się! Bę dzie
do brze!

(red)

Pomóżcie Mateuszowi!
� Mateusz ma 14 lat, mieszka na Białołęce, był uczniem szkoły na Podróżniczej, teraz zaś
jest gimnazjalistą z Płużnickiej. W sierpniu wykryto u niego guza na rdzeniu kręgowym…

Traktem
Nadwiślańskim nie
dojedziemy już
do Wybrzeża Helskiego.
Ulica będzie kończyć
na południe od mostu
Grota-Roweckiego,
a następnie skręcać
do Jagiellońskiej.
Obniżono także klasę
drogi do zbiorczej
a na wykreślonym
fragmencie naprzeciwko
dawnej FSO zrobiono
miejsce pod inwestycje
Mennicy Polskiej.



– W 2014 r. na Bia ło łę ce zo sta ły
od da ne trzy no we szko ły pod sta wo -
we. W naj bli ższych la tach po wsta ną
ko lej ne pla ców ki oświa to we – gim -
na zjum przy ul. Kę pa Tar cho miń -
ska, szko ła pod sta wo wa i gim na -
zjum przy Wa rzel ni czej, ze spół
szkol no -przed szkol ny na ul. My śli -
bor skiej, przed szko la przy ul. Ce ra -
micz nej, Głę boc kiej i Je sien nych
Li ści oraz żłob ki przy ul. Od kry tej,
Krzy żów ki i Zbysz ka z Bog dań ca.
To wciąż za ma ło.

In we sty cje oświa to we są klu -
czo we dla Bia ło łę ki, ale z uwa gi
na tem po przy ro stu licz by dzie ci
mu si my my śleć nie sche ma tycz nie.
Je stem prze ko na ny, że do 2017 r.
znik nie na Bia ło łę ce pro blem do -
stęp no ści miejsc w przed szko lach
i to nie tyl ko dzię ki no wo wy bu -
do wa nym przed szko lom. Ma ło
osób wie, że obo wiąz kiem gmi ny
bę dzie za pew nie nie pra wa
do opie ki przed szkol nej dla
wszyst kich czte ro lat ków od po -

cząt ku wrze śnia 2015 r. i dla trzy -
lat ków od 2017 r.

Jesz cze w 2014 r. dziel ni ca ogło si
kon kurs umo żli wia ją cy włą cze nie
przed szko li nie pu blicz nych, wy ło -
nio nych w kon kur sie ofert,
do przed szkol ne go po stę po wa nia
re kru ta cyj ne go na 2015 r. Zwięk szy
się więc zna czą co licz ba miejsc dla
dzie ci w ofer cie sa mo rzą do wej.
Trwa ją w tej spra wie ostat nie uzgod -
nie nia z Biu rem Edu ka cji. Za bie -
gam o to, aby w kon kur sie pre fe ro -
wa ne by ły te przed szko la, któ re
speł nią okre ślo ny stan dard, jak np.
po sia da nie wła sne go pla cu za baw,
czy do brze wy kształ co nej ka dry pe -
da go gicz nej. Dzię ki za gwa ran to wa -
niu przed szko lom wy ło nio nym
w dro dze kon kur su znacz nie więk -
szej do ta cji niż obec nie, opła ta
za ta kie przed szko le nie po win na
być więk sza niż te raz za przed szko le
pu blicz ne. Przy po mnę tyl ko, że
dziel ni ca do pła ca dziś przed szko lom
nie pu blicz nym po nad 600 zł mie -

sięcz nie za ka żde dziec ko. To wy da -
tek ok. 3 mln zło tych mie sięcz nie!

In we sty cje oświa to we prze ży wa -
ją ak tu al nie swo isty bo om, ale
dro gi po zo sta wia ją wie le do ży cze -
nia. Na dal też są te re ny bez wo do -
cią gów, ka na li za cji i oświe tle nia.

W in fra struk tu rze dziel ni cy jest
jesz cze du żo do zro bie nia, jed nak
bu do wa mo stu, po sze rze nie ul. Mo -
dliń skiej, re mont tra sy S8 czy bu do -
wa wia duk tów ko le jo wych to in we -
sty cje dro go we, któ re spra wi ły, że
z Bia ło łę ki co raz ła twiej do je chać
do cen trum sto li cy. Most umo żli wił
szyb ki i ła twy do jazd do me tra, któ -
ry bę dzie jesz cze prost szy za spra wą
koń czą cej się bu do wy li nii tram wa -
jo wej. Z nie cier pli wo ścią cze ka my
na za koń cze nie w 2015 r. mo der ni -
za cji mo stu Gro ta -Ro wec kie go,
któ ra za pew ni do brą ko mu ni ka cję
z le wo brze żną War sza wą. W bu dże -
cie sto li cy są ta kże fun du sze
na kom plek so wą mo der ni za cję –
w cią gu naj bli ższych dwóch lat –

tak istot nych ar te rii jak uli ce Głę -
boc ka i Świa to wi da.

Osob ną i bar dzo bo lą cą spra wą
jest za opa trze nie w wo dę wschod -
nich ob sza rów Bia ło łę ki. Teo re tycz -
nie ten za kres spraw to obo wią zek
MPWiK – spół ki miej skiej zaj mu ją -
cej się do sta wą wo dy i od bio rem
ście ków. Oce ni li śmy jed nak ja ko
za rząd dziel ni cy Bia ło łę ka, że cze -
ka nie na roz wią za nie pro ble mu do -
pro wa dze nia nie zbęd nej in fra -
struk tu ry trwa zbyt dłu go. Dzię ki
na sze mu za an ga żo wa niu uda ło się
opra co wać na wschod niej Bia ło łę ce
tra sę ma gi stra li wo do cią go wej wraz
z po zy ska niem wszyst kich po trzeb -
nych dzia łek. To po zwo li ło przy -
spie szyć pro jek to wa nie i uzy ski wa -
nie przez MPWiK po zwo leń na bu -
do wę. Trwa wy ła nia nie wy ko naw -
ców. Oce nia my, ze trwa ją ca
od wie lu lat ucią żli wość już w przy -
szłym ro ku po win na za cząć się
zmniej szać, a w 2016 r. znik nąć.

– Pod kre ślił Pan uła twie nia ko -
mu ni ka cyj ne w wy je cha niu z Bia -
ło łę ki. Co po wie Pan miesz kań -
com, któ rzy cze ka ją na dro gi lo -
kal ne?

– W tym za kre sie ta kże je ste -
śmy pio nie ra mi. To wła śnie Bia ło -
łę ka po zy ska ła od 2007 r. po -
nad 43 mi lio ny zło tych od in we -
sto rów pry wat nych na bu do wę
dróg lo kal nych. Wy star czy wy mie -
nić tak istot ne uli ce jak zmo der -
ni zo wa na ul. Skarb ka z Gór, wy -
bu do wa ne od pod staw uli ce Ma -
gicz na, Barsz czew skiej, Mar ci na
z Wro ci mo wic, Frach to wa, Sło -
necz ne go Po ran ka i wie le in nych.

Przy znam, że jed nym z im pul -
sów, któ re w 2006 r. skło ni ły
mnie, ja ko człon ka za rzą du
wspól no ty miesz ka nio wej,
do kan dy do wa nia w wy bo rach
na rad ne go dziel ni cy, by ło przy -
zwo le nie po przed nich władz Bia -
ło łę ki i War sza wy na po wsta wa nie
osie dli bez od po wied nich dróg
do jaz do wych i par kin gów. Tak

zbu do wa no ta kie osie dla miesz -
ka nio we, jak Dą brów ka Wi śla na,
na któ rym miesz ka łem, czy Osie -
dle Pod Dę ba mi.

Nie da się jed nak ukryć, że
w la tach 2015–2018 Bia ło łę ka po -
trze bu je do dat ko wych fun du szy
na pa kiet in we sty cji w dro gi lo kal -
ne. Bę dę o to za bie gał ze wszyst -
kich sił. Je stem prze ko na ny, że
bę dę rów nie sku tecz ny, jak
w przy pad ku no wych in we sty cji
oświa to wych.

– Kan dy du je Pan do Ra dy
War sza wy. Czy za mie rza Pan ja ko
bur mistrz po rzu cić dziel ni cę?

– Skąd ta kie dziw ne stwier dze -
nie? Dwu krot nie już, w 2006 r.
i 2010 r., zo sta łem wy bra nym rad -
nym dziel ni cy. Obec nie od po nad
ro ku je stem bur mi strzem, a po -
przed nie trzy la ta spra wo wa łem
funk cję wi ce bur mi strza. Te raz
chciał bym rów nie sku tecz nie re -
pre zen to wać Bia ło łę kę i Pra gę -
-Pół noc w miej scu, gdzie za pa da ją
naj wa żniej sze de cy zje dla tych
dziel nic tj. w Ra dzie m.st. War -
sza wy.

Od kil ku na stu lat miesz kam
na Bia ło łę ce – je stem więc już „za -
sie dzia łym sło ikiem”. To wła śnie
w War sza wie uro dzi ła się dwój ka
mo ich dzie ci. Tu taj mam dom
i wie lu przy ja ciół. Nie za mie rzam
po rzu cać Bia ło łę ki, a wręcz prze -
ciw nie – za bie gać o nią rów nie
sku tecz nie, jak ro bi łem to przez
ostat nie la ta. Oczy wi ście wszyst ko
za le ży od wo li wy bor ców.

Roz ma wiał JP

Jestem zasiedziałym słoikiem
� Rozmowa z Piotrem Jaworskim, burmistrzem Białołęki, liderem listy Platformy Obywatelskiej w wyborach do Rady m.st. Warszawy.

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

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

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

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

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Do 2017 r. zniknie na Białołęce problem dostępności miejsc w przedszkolach i to nie tylko dzięki
nowo wybudowanym przedszkolom

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 687 j.t., ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.,
ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 j.t. ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz.
361 j.t., ze zm.),

ZZ  AA  WW  II  AA  DD  AA  MM  II  AA  MM,,
że 30 października 2014 roku w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m.
st. Warszawy, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka,  ww
sspprraawwiiee  wwyyddaanniiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  zzeezzwwoolleenniiuu  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj  ppoolleeggaajjąącceejj
nnaa  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  KKLL--2200  nnaa  ooddcciinnkkuu  oodd  uulliiccyy  SSkkaarrbbkkaa  zz  GGóórr  ddoo  kkoońńccaa  zzaabbuuddoowwyy  ww
zzaakkrreessiiee  bbuuddoowwyy  jjeezzddnnii  zz  jjeeddnnoossttrroonnnnyymm  cchhooddnniikkiieemm,,   mmiieejjssccaammii  ppoossttoojjoowwyymmii,,
ooddwwooddnniieenniieemm  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  rreetteennccyyjjnneeggoo,,  bbuuddoowwąą  oośśwwiieett lleenniiaa,,   bbuuddoowwąą  ll iinniiii
eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh  oorraazz  zzaabbeezzppiieecczzeenniieemm  ssiieeccii  tteelleeffoonniicczznneejj  kkaabblloowweejj..

IInnwweessttyyccjjaa  bbęęddzziiee  rreeaalliizzoowwaannaa  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww
nnrr  44//44,,  2211//88,,  2211//1122,,  2222//66,,  2222//77,,  3366,,  116633  ((ppoo  ppooddzziiaallee  ddzziiaałłkkii  nnrr  116633//11  ii  116633//22))  zz
oobbrręębbuu  44--1166--3322    ww  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy..
NNaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  nnrr  44//44,,  nnrr  3366  ii  pprroojjeekkttoowwaanneejj  ddzziiaałłccee  nnrr  116633//22  ppllaannoowwaannaa  jjeesstt
rreeaallii zzaaccjjaa  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  ssiieeccii   tteelleeffoonniicczznneejj  ii  eenneerrggeettyycczznneejj ,,  wwyymmaaggaajjąąccaa
uussttaannoowwiieenniiaa  ww  ddeeccyyzzjjii  ooggrraanniicczzeeńń  ww  kkoorrzzyyssttaanniiuu  zz  nniieerruucchhoommoośśccii..
NNaa  tteerreenniiee  pprroojjeekkttoowwaanneejj  ddzziiaałłkkii  nnrr  116633//22  ii  nnrr  2211//88  pprroojjeekkttoowwaannaa  jjeesstt  bbuuddoowwaa
pprrzzyyłłąącczzaa  eenneerrggeettyycczznneeggoo,,  zzaassiillaajjąącceeggoo  ppoommppoowwnniięę  wwóódd  ddeesszzcczzoowwyycchh..

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i
zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 51 03 193,
pokój nr 301, w godzinach pracy Urzędu, do czasu wydania decyzji.



W Warszawie trwa skok cywilizacyjny
� Rozmowa z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Czy jest Pa ni za do wo lo na
z ośmiu lat swo ich rzą dów w War -
sza wie?

Mia sto i spół ki miej skie za in we -
sto wa ły w sto li cy 25 mld zł. Do te -
go trze ba do li czyć 9 mld, któ re za -
in we sto wał rząd. W po rów na niu
z wcze śniej szy mi la ta mi, te kwo ty
są na praw dę im po nu ją ce i chy ba
zde cy do wa na więk szość miesz kań -
ców to od czu ła. Kie dy zo sta łam
pre zy den tem, mu sia łam ra to wać
po po przed ni kach zre ali zo wa nie
ta kich in we sty cji, jak oczysz czal nia
ście ków Czaj ka i spa lar nia na jej
te re nie, a ta kże most Skło dow -
skiej -Cu rie. Uda ło się i dzię ki te mu
War sza wa nie mu si pła cić ogrom -
nych kar a miesz kań cy Bia ło łę ki
nie sto ją w gi gan tycz nych kor kach.

Zbu do wa li śmy lub zmo der ni zo wa -
li śmy wie le dróg. Bu du je my no we
li nie tram wa jo we. W grud niu
otwie ra my cen tral ny od ci nek II li -
nii me tra. To skok cy wi li za cyj ny dla
mia sta.

Wspo mnia ła Pa ni o kwo tach
za in we sto wa nych w War sza wie.
Wie lu spe cja li stów za rzu ca wła -
dzom mia sta, że na sze me tro na -
le ży do naj dro ższych w Eu ro pie
i że za te sa me pie nią dze mo żna
by ło zro bić znacz nie wię cej.

Gdy by tak by ło, to Unia Eu ro -
pej ska nie da ła by na ten cel pie -
nię dzy. Nasz wnio sek o do fi nan so -
wa nie prze szedł w Eu ro pie przez
nie je den ze spół spraw dza ją cy je go
za sad ność, ta kże pod ką tem kosz -

tów, a te wy ni ka ją z wa run ków
geo lo gicz nych a ta kże za pro jek to -
wa nia m.in. dwóch bar dzo du żych
sta cji prze siad ko wych – Sta dion
i Świę to krzy ska. Na sze me tro jest
tań sze niż w Pa ry żu czy Mar sy lii.

In ny za rzut dość czę sto pod no -
szo ny to kwe stia ko lej no ści in we -
sto wa nia. Me tro jest in we sty cją
„wy sy sa ją cą” bu dżet mia sta bar -
dzo do tkli wie. Wie lu spe cja li stów
twier dzi, że znacz nie lep szy efekt
osią gnę li by śmy za mniej sze pie -
nią dze i szyb ciej, gdy by śmy
w pierw szej ko lej no ści po sta wi li
na roz wój Szyb kiej Ko lei Miej -
skiej. Na ist nie ją cych w War sza -
wie to rach ko le jo wych, w du żej
mie rze sła bo uży wa nych, mo żna
stwo rzyć je den z naj lep szych
w Eu ro pie sys te mów na ziem nej
ko lei. Ma ło któ re mia sto ma ob -
wod ni cę ko le jo wą. My ma my ją
od cza sów car skich i wciąż jej nie
uży wa my! 

Naj bar dziej roz wi nię te mia sta
or ga ni zu ją swój sys tem ko mu ni -
ka cyj ny za rów no w opar ciu o me -
tro, jak i ko lej. W swo im pierw -
szym pro gra mie za po wie dzia łam
re ali za cję ta kie go wła śnie pla nu.
Ale ka żdy śro dek trans por tu od -
gry wa swo ją, wa żną ro lę w ca łym
sys te mie. Me tro bu du je my w re jo -
nach naj sil niej zur ba ni zo wa nych
i po zba wio nych sil ne go, wy daj ne -
go trans por tu szy no we go – dzię ki
te mu prze wo zi ono już dzi siaj pół
mi lio na pa sa że rów dzien nie. To ry

ko le jo we są znacz nie bar dziej od -
da lo ne od osie dli, przez co po pu -
lar ność SKM jest ni ższa. Nie mniej
jed nak nie ozna cza to, że re zy gnu -
je my z jej roz wo ju. Na po cząt ku
mo jej ka den cji by ła jed na li nia,
dziś są czte ry. Ku pi li śmy 28 no -
wych wa go nów. Ko lej w koń cu za -
czę ła od gry wać wa żną ro lę
w trans por cie. 

To ma ło. Czę sto tli wość po cią -
gów wciąż jest nie sa tys fak cjo nu ją -
ca.

Pa mię taj my, że li nie ko le jo we
ma ją swo je ogra ni cze nia. W wie lu
przy pad kach nie mo że my zwięk -
szać czę sto tli wo ści z uwa gi
na prze cią że nia li nii. Wy ni ka to
z ko niecz no ści dzie le nia to rów,

po mię dzy po cią gi re gio nal ne, da -
le ko bie żne i to wa ro we. 

Do dat ko wo ma my ogra ni cze nia
wy ni ka ją ce z ko li zji z dro ga mi
– na przy kład do pó ki na li nii
otwoc kiej nie zo sta ną zbu do wa ne
tu ne le, to po cią gi nie mo gą jeź dzić
czę ściej, bo fak tycz nie po dzie li ły by
dziel ni cę Wa wer na dwie czę ści.
Z ko lei na li nii le gio now skiej nie
ma już żad nych ogra ni czeń, bo zo -
sta ły ostat nio wy bu do wa ne wia -
duk ty. Te raz chce my za jąć się li nia -
mi ob wo do wy mi na gra ni cy Wo li
i Be mo wa oraz w cen trum Wo li,
któ re nie są wy ko rzy sty wa ne pra -
wie wca le. 

Na Wo li i Be mo wie bę dzie my
bu do wać me tro – ana li zy ko mu ni -
ka cyj ne i do świad cze nia in nych
państw UE prze ma wia ją na ko -
rzyść me tra, głów nie z uwa gi
na szyb kie po łą cze nie z cen trum
mia sta. Ale w tym sa mym cza sie
chce my wspól nie z PKP PLK nie
tyl ko zre ali zo wać no we przy stan ki,
ale rów nież do brze je po łą czyć
z pla no wa ną sie cią me tra. Go to wy
jest już pro jekt li stu in ten cyj ne go
w tych spra wach. Do te go do cho -
dzi pla no wa ny za kup no we go ta -
bo ru ko le jo we go.

Zmień my te mat. Kam pa nia wy -
bor cza prze bie ga pod zna kiem
nie roz wią za ne go pro ble mu śmie -
cio we go. MPO i in ne fir my sła bo
ra dzą so bie z wy wo że niem od pa -
dów. Miesz kań cy ma ją mnó stwo
uwag i pre ten sji, a wy sy pi sko
w Ra dio wie, któ re mia ło być li kwi -
do wa ne, znów jest uży wa ne po -
nadnor ma tyw nie i śmier dzi na ca -
łą oko li cę, zaś wła dze mia sta zby -
wa ją miesz kań ców – ta ka jest opi -
nia na Be mo wie i Bie la nach.

Na po cząt ku mie li śmy 400 in -
ter wen cji dzien nie, dziś już tyl ko
nie ca łe 50. Wpro wa dze nie usta wy
to jest ogrom na zmia na i za wcze -
śnie jest na ca ło ścio wą oce nę. Po -
czą tek był bar dzo trud ny i na dal
nie jest ła two, ale za rów no my,
jak i fir my po dej mu ją mnó stwo
dzia łań, że by po pra wić ja kość
i ter mi no wość od bio ru od pa dów.
Miesz kań cy mu szą wszel kie uwa gi
zgła szać, dzię ki te mu mo że my
na bie żą co re ago wać. 

A Ra dio wo?
Je stem po roz mo wach z mi ni -

strem śro do wi ska. W cią gu trzech
do pię ciu lat zo sta nie roz bu do wa -
na spa lar nia na Tar gów ku. Obec -
nie jest ona wnie sio na do ma jąt ku
MPO i przed się bior stwo to ma ją
roz bu do wać za pie nią dze z UE.
Za nim to na stą pi bę dzie my
zmniej sza li ucią żli wość wy sy pi ska
w Ra dio wie. MPO ku pi ło te ren
w gmi nie Zie lon ka i tam mam za -
miar zor ga ni zo wać wy sy pi sko.

Nie ma jesz cze po zwo le nia
na bu do wę te go wy sy pi ska. Mo gą
mi nąć ko lej ne la ta, za nim ono
po wsta nie.

Jest już de cy zja śro do wi sko wa,
a pro szę mi wie rzyć, że uzy ska nie

jej jest znacz nie trud niej sze, niż
sa mo po zwo le nie na bu do wę.
Oczy wi ście li czy my się z opóź nie -
nia mi i dla te go roz wa ża my in ne
wa rian ty.

Ja kie?
Pro wa dzi my roz mo wy w spra -

wie przy ję cia czę ści war szaw skich
od pa dów przez in ne wy sy pi ska.
Zgod nie z umo wą z miesz kań ca -
mi, pod ko niec ro ku przed sta wi -
my miesz kań com Bie lan „ma pę
dro go wą” z kon kret ny mi ter mi na -
mi dzia łań, ja kie bę dą pod ję te
w spra wie zmniej sza nia ucią żli wo -
ści i do ce lo wo za mknię cia wy sy pi -
ska w Ra dio wie. 

Co z prze ciw dzia ła niem kon se -
kwen cjom de kre tu Bie ru ta? Czy
mia sto na dal bę dzie bez rad ne wo -
bec rosz czeń?

Już w 2013 ro ku zło ży li śmy
w Sej mie pro jekt spe cjal nej usta -
wy, któ ra roz wią za ła by ten pro -
blem ca ło ścio wo. Jed nak kosz ty
jej przy ję cia mo gły by kosz to wać
Skarb Pań stwa na wet 27 mld zł,
więc pó ki co nie ma zgo dy mi ni -
stra fi nan sów na no we prze pi sy.
Mu si my więc dzia łać ina czej.
Przy go to wa li śmy pro po zy cje
zmian w usta wie o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi. Po pierw sze
chce my mieć pra wo pier wo ku pu
rosz czeń, a po dru gie wpro wa dzić

kil ka prze pi sów, któ re unie mo żli -
wia ły by wcho dze nie w pra wa wła -
ści cie la, któ ry od daw na nie ży je.
Uda ło nam się też uzy skać 600
mln zł z kra jo we go fun du szu re -
pry wa ty za cyj ne go (po 200 mln
na rok po cząw szy od 2014), z któ -
re go War sza wa nie mo gła wcze -
śniej ko rzy stać. 

Pro szę w skró cie po wie dzieć
coś o pla nach na naj bli ższe czte ry
la ta?

Za le ży mi na tym, aby ja kość
ży cia w War sza wie pod no si ła się
da lej w tak szyb kim tem pie, dla te -
go pla ny na ko lej ną ka den cję są
bar dzo am bit ne. Kon ty nu uje my
bu do wę me tra. Zbu du je my ob -
wod ni cę śród miej ską, od da -
my 2500 miejsc w żłob kach, 4500
w przed szko lach, 7000 w szko -
łach. Zbu du je my Mu zeum Sztu ki
No wo cze snej. Szpi ta le Wol ski,
Bie lań ski i Pra ski zo sta ną grun -
tow nie zmo der ni zo wa ne. Po wsta -
nie 200 km no wych ście żek ro we -
ro wych, wy da my 3 mld zł na ta bor
ko mu ni ka cji miej skiej, TBS -y
zbu du ją na dział kach miej -
skich 1100 no wych miesz kań
na wy na jem dla osób bez zdol no -
ści kre dy to wej, zaj mą się też re wi -
ta li za cją sta rych ka mie nic.

Dzię ku ję za roz mo wę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Me tro bu du je my w re jo nach naj sil niej zur ba ni zo wa nych i po zba -
wio nych sil ne go, wy daj ne go trans por tu szy no we go.
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Na początku mieliśmy 400 interwencji dziennie, dziś już tylko 50.
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Szpitale: Wolski, Bielański i Praski zostaną zmodernizowane.
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Bo w wy bo rach sa mo rzą do -
wych, nie za le żnie od te go jak bar -
dzo wszy scy sta ra ją się je upar tyj -
nić, gło su je się na czło wie ka. Bo
rad ny w de mo kra tycz nej struk tu -
rze wła dzy w Pol sce to pew nie je -
dy na oso ba, z któ rą ma my,
a na pew no po win ni śmy mieć,
oso bi sty kon takt. Je dy na, do któ -
rej po win ni śmy mieć te le fon, po -
win ni śmy ją znać. Rad ny jest oso -
bą, któ ra ma szan se i obo wią zek
prze ko ny wać swój ze spół (gru pę
rad nych, klub) do ra cji swo ich wy -

bor ców. Od wa żnie mó wić, je śli
coś jest złe dla je go dziel ni cy, mu -
si za da wać py ta nia, pra co wać,
znać te ma ty, któ ry mi się zaj mu je,
czę sto mu si się prze ciw sta wiać,
umieć ne go cjo wać i osią gać za do -
wa la ją ce kom pro mi sy. Lans – jest
dla re zul ta tów rad ne go naj mniej
wa żny. Dla te go li czy się czło wiek,
na któ re go za gło su je my. A ja za -
chę cam, że by wy bie ra jąc rad ne go
dziel ni cy, do wie dzieć się o nim
jak naj wię cej i nie zwra cać uwa gi
na upar tyj nie nie lub je go brak.

Za tem – lo kal ny li der – ja ki po -
wi nien być, aby pra co wać sku -
tecz nie na rzecz dziel ni cy?

Mu si mieć wie dzę. To wy ma ga
wy kształ ce nia, aby roz ró żnić, to
co mo żna i trze ba od te go, cze go
nie mo żna (głów nie ogra ni cze nia
praw ne, kom pe ten cyj ne etc.). Ko -
smicz ne obiet ni ce nie któ rych
kan dy da tów po wo du ją uśmiech
po li to wa nia, ale cóż, wy bor cy cza -
sem też nie wie dzą, cze go rad ny
nie mo że i wte dy mar chew ka
dzia ła.

Do wiedzy dokładam
doświadczenie

Mu si znać dziel ni cę. To aku rat
pro ste, je śli się w niej miesz ka. To
spraw dzić ła two, za da jąc pod sta -
wo we py ta nie o lo kal ne re la cje.
Mo żna też rad ne go spo tkać ra no
w skle pie, al bo na spa ce rze
z psem al bo po po łu dniu na za ję -
ciach spor to wych. Re ko men du ję
ten test! Bo za tym, skąd się jest
i gdzie się miesz ka, idzie za an ga -
żo wa nie. A jak ko muś za le ży, jest
też bar dziej od wa żny.

Mu si być za an ga żo wa ny! Mu si
mu za le żeć, mu si chcieć, że by by ło
le piej i sta rać się o to bez oglą da nia
się na swo je oso bi ste in te re sy. To
wy ma ga od wa gi do pły nię cia
pod prąd i si ły do je go po ko na nia.
To wy ma ga też cza su, bo pra ca w ra -
dzie, nie dzie je się w mię dzy cza sie,
wy ma ga odło że nia na bok czę ści
swo je go cza su wol ne go, cza su dla
ro dzi ny lub za in te re so wań i prze -
zna cze nia dla spraw i pro ble mów
lo kal nej spo łecz no ści.

Mu si mieć sys tem war to ści i ko -
mu ni ko wać go! Tu mie ści się uczci -
wość i pa trio tyzm. Dla mnie jesz cze
to le ran cja, od wa ga, cią gły roz wój
i śro do wi sko. War to ści są jak la tar -
nia mor ska pod czas bu rzy. Kie dy
wszyst ko prze sta nie mieć zna cze -
nie, bo sta tek wła śnie uto nął, dzię ki
nim wiem, w któ rym kie run ku pły -
nąć. War to ści po win ny łą czyć ze -
spo ły lu dzi, któ re wspól nie pra cu ją,
bo źle jest, kie dy je dy ną wspól ną
spra wa jest wła dza.

Rad ny, lo kal ny li der mu si być
wia ry god ny. Mó wić, to co my śli
i ro bić to, co mó wi. Być tym,

za ja kie go się przed sta wia. Kim
by nie był, po wi nien być so bą.

Wy li czać tak mo żna pew nie jesz -
cze dłu go. I pew nie ka żdy mo że do -
ło żyć kil ka wa żnych dla sie bie cech.

Li stę tę de dy ku ję wszyst kim
kan dy da tom!

A Pań stwu, po nie waż efekt tej
wy li czan ki przy po mi na nie co
anons w biu rze ma try mo nial nym,
ży czę po wie dze nia w szu ka niu
swo jej dru giej po ło wy do ra dy
dziel ni cy, mia sta i sej mi ku.

Ps. Przy po mnę jesz cze, bo wie -
le osób się gu bi, że 16-go li sto pa -
da w War sza wie wy bie ra my:
• Prezydenta
• Radnych dzielnicowych
• Radnych miasta
• Radnych do Sejmiku

Województwa Mazowieckiego
W ka żdym przy pad ku ma my

do dys po zy cji je den głos. Gło su je -
my w okrę gach wie lo man da to -
wych, a po dzia łu man da tów po -
mię dzy li sty kan dy da tów do ko nu -
je się pro por cjo nal nie do łącz nej
licz by wa żnie od da nych gło sów
na kan dy da tów da nej li sty. Licz bę
uzy ska nych man da tów usta la się
wg licz by otrzy ma nych gło sów
na li ście. Rad ny mi zo sta ją oso by,
któ re do sta ną naj wię cej gło sów
na da nej li ście. Są to za sa dy ana -
lo gicz ne do obo wią zu ją cych w wy -
bo rach sej mo wych. O po dzia le
kom pe ten cji po mię dzy rad nych
dziel ni cy i rad nych war sza wy pi -
szę wię cej na www.zbin kow -
ska.pl/obiet ni ce.html

Dorota Zbińkowska

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Wybierasz człowieka!
� W swojej pracy trenerskiej, prowadząc warsztaty na temat przywództwa
i zarządzania w ogóle, definiujemy z uczestnikami „kim jest lider?”. Szukając dobrego
tematu do dzisiejszego felietonu – ostatecznie zdecydowałam się na przypomnienie
właśnie, kim jest lokalny lider.

Autorka jest radną m.st. Warszawy

Na po zo sta łej czę ści – w kie run -
ku po łu dnio wym do ul. Pło cho -
ciń skiej, wy stę pu je za bu do wa pro -
duk cyj no usłu go wa, z te re na mi

tech nicz ny mi, ma ga zy na mi i par -
kin ga mi. Na frag men cie ob sza ru
spo rzą dza ny jest miej sco wy plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -

go Tra sy Mo stu Pół noc ne go
na od cin ku od ul. Mo dliń skiej
do Tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej,
któ ry prze wi du je w więk szo ści
prze kształ ce nie na za bu do wę
usłu go wą (bli skość tra sy ko mu ni -
ka cyj nej). Po nad to zło żo no wnio -
ski, o zmia nę prze zna cze nia na ta -
kie, któ re umo żli wia ły by prze -
kształ ce nie te re nów pro duk cyj -
no-usłu go wych na usłu go wo -
-miesz ka nio we, w tym han dlu
w i e l  k o  p o  w i e r z c h  n i o  w e  g o .
W związ ku z po wy ższym oraz po -
ło że niem ob sza ru (ul. Mo dliń ska)
w po bli żu cen trum dziel ni cy,
zmia nie ule ga do tych cza so we
prze zna cze nie te re nu M2 i frag -
men tu PU, czę ścio wo na U i czę -
ścio wo na UH oraz ka te go ria wy -
so ko ści za bu do wy z 12 m na 20 m.
W wy ni ku zmia ny po wsta ją te re ny
o funk cji U.20 i UH.20

DG

Ga le ria przy Pło cho ciń skiej
� Przedmiotowy obszar, położony pomiędzy trasą
Mostu M.Skłodowskiej-Curie i ul. Płochocińska,
do okolic ulic: Fleminga, Nastawniczej i d.Mestwina, to
aktualnie w północnej oraz zachodniej części obszaru
– wzdłuż ul. Modlińskiej, występująca w większości
zabudowa usługowa oraz pojedyncze budynki
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Reszta to
tereny niezagospodarowane i niefunkcjonujące.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

– Co uwa ża Pan za swój naj -
więk szy suk ces pod czas tej ka -
den cji?

– Nie je stem rad nym, któ ry ma
tyl ko je den suk ces na kon cie.
Spraw za koń czo nych po myśl nie,
w któ rych in ter we nio wa łem, jest
wie le. To bu do wa ulic Mar ci na
z Wro ci mo wic, Stru my ko wej
i Dzi kiej Kacz ki. Bu do wa za tok
au to bu so wych w uli cach Alu zyj -
nej i Świ der skiej, fre zo wa nie na -
wierzch ni ul. Me hof fe ra czy Mi le -
nij nej. To ta kże uru cho mie nie bi -
le to ma tów przy przy stan kach
oraz zmia ny w or ga ni za cji ru chu,
jak np. dwa pa sy wjaz du na most
z ul. My śli bor skiej, czy pierw szeń -
stwo dla ja dą cych uli ca mi No wo -
dwor ską – Me hof fe ra – Świ der -
ską. Gdy bym miał jed nak wy brać
naj wa żniej szą spra wę, to wska zał -
bym li kwi da cję dwóch roz le wisk,
któ re two rzy ły się na Świ der skiej
przy Tra sie Mo stu Pół noc ne go
i po wo do wa ły za gro że nie dla ru -
chu, tym bar dziej że ta uli ca nie

pod le ga pod bur mi strza. Z dru -
giej stro ny mo że wła śnie dla te go
się uda ło.

– Ja kie błę dy po peł nił sa mo -
rząd Bia ło łę ki w koń czą cej się ka -
den cji?

– Obec nie rzą dzą ca eki pa PO
by ła i jest zbyt za du fa na w so bie,
co pro wa dzi do igno ro wa nia
słusz nych ini cja tyw in nych rad -
nych. Na po cząt ku ka den cji ja
i in ni rad ni opo zy cji sta wia li śmy
spra wę bu do wy szkół na pierw -
szym miej scu. Na ci ska li śmy, aby
by ły bu do wa ne w for mu le „za pro -
jek tuj i zbu duj”, aby mak sy mal nie
przy śpie szyć ich re ali za cję i od dać
do użyt ku w 2013 r., co zresz tą za -
kła da ły pier wot ne pla ny bu do wy
z 2010 r. Ów cze sny bur mistrz
i rad ni z PO stor pe do wa li te za -
mie rze nia i trzy szko ły zo sta ły od -
da ne do słow nie w ostat niej chwi li.

– W ra tu szu mo żna usły szeć, że
„pół urzę du nie ro bi nic in ne go,
tyl ko od pi su je na in ter pe la cje Tu -
ma sza”. Co Pan na to?

– Też to sły sza łem, ale w wie lu
przy pad kach oszczę dzam czas
urzęd ni ków, bo z re gu ły in ter pe -
la cja jest skła da na po gło sach
miesz kań ców. Nie jed ne go czy
dwóch, ale więk szej gru py. Gdy by
ka żda z tych osób, któ re zgła sza ją
się z pro ble mem do mnie, po szła -
by do urzę du, pe ten tów by ło by
kil ka krot nie wię cej niż mo ich in -
ter pe la cji.

– Zaj mu je się Pan głów nie pro -
ble ma mi ko mu ni ka cyj ny mi Bia -
ło łę ki. Ja kie dzia ła nia w tej dzie -
dzi nie po win ny być prio ry te tem
na la ta 2014–2018?

– Na Tar cho mi nie przy śpie sze -
nie bu do wy tram wa ju do Win ni -
cy, tak aby zo stał wy bu do wa ny
do koń ca 2015 r., a nie 2017, jak
wy ni ka z ofi cjal ne go pi sma
w spra wie fi nan so wa nia tej in we -
sty cji. Po win no być ła twiej, bo pu -
sty jesz cze nie tak daw no ko ry tarz
tzw. wa rian tu spo łecz ne go w cza -
sie ostat nich sze ściu lat zo stał do -
kład nie za bu do wa ny. W try bie

pil nym ko niecz ne jest przed łu że -
nie Wa łu szew skiej do ul. Ko biał -
ka oraz mo der ni za cja ul. Cie ślew -
skich po to, aby uru cho mić tam -
tę dy au to bu sy. Z ko lei wschod nia
część Bia ło łę ki wy ma ga mo der ni -
za cji ul. Bia ło łęc kiej, zwłasz cza
w re jo nie ul. Ko pij ni ków oraz
prze bu do wa nia wie lu skrzy żo wań,
aby po ja wi ły się na nich le wo skrę -
ty.

– Za łó żmy, że po wy bo rach 16
li sto pa da na Bia ło łę ce do cho dzi
do ma łe go trzę sie nia zie mi i ko -
mi te ty lo kal ne przej mu ją wła dzę.

Czy był by Pan go to wy zo stać bur -
mi strzem?

– Nie my ślę o tym. Mu siał bym
cał ko wi cie zre zy gno wać z pro wa -
dze nia wła snej fir my, dzię ki któ -
rej utrzy mu ję swo ją ro dzi nę.

– Zo staw my na ko niec te mat
wy bo rów. Czy ma Pan swo je ulu -
bio ne miej sca w dziel ni cy?

– Lu bię ca łą Bia ło łę kę. Prze ja -
żdżki ro we ro we z sy na mi po za ka -
mar kach dziel ni cy, spa ce ry po la -
sach w No wo dwo rach, czy czę ste
ob ser wo wa nie w Chosz czów ce
prze je żdża ją cych po cią gów, co
uwiel bia ją mo je dzie ci.

Roz ma wiał DG

W rzeczywistości oszczędzam czas urzędników
� Rozmowa z Wojciechem Tumaszem, radnym dzielnicy ubiegającym się o ponowny wybór z listy Wspólnoty Samorządowej Gospodarność.

Najważniejsza załatwiona sprawa? Chyba likwidacja dwóch
rozlewisk, które tworzyły się na Świderskiej przy Trasie Mostu

Północnego i powodowały zagrożenie dla ruchu

Priorytetem jest przyśpieszenie budowy tramwaju do Winnicy,
tak aby został wybudowany do końca 2015 r., a nie 2017



Przede mną ele ganc ka i uśmiech -
nię ta bru net ka. Dok tor na uk che -
micz nych i me ne dżer z du szą spo -
łecz ni ka. Oso ba nie prze cięt nie ak -
tyw na. Od 11 lat miesz kan ka Zie lo -
nej Bia ło łę ki. „Sło ik z Pod la sia” –
sły szę na po cząt ku sta now czy, ale

cie pły głos do ko nu ją cy swo istej au -
to pre zen ta cji.

– Dla cze go zde cy do wa ła się Pa -
ni kan dy do wać?

– Ak tyw ne uczest nic two w dzia -
ła niach sa mo rzą do wych to dla
mnie po wrót do ko rze ni. Ja ko
bar dzo mło da ko bie ta by łam jed -

nym z li de rów Sto wa rzy sze nia
„Dia log” Cen trum Roz wo ju De -
mo kra cji Lo kal nej w mo im ro -
dzin nym mie ście. By łam od po -
wie dzial na za im ple men ta cję pro -
jek tów pro eko lo gicz nych w cza -
sie, gdy kształ to wa ło się to po ję -
cie w świa do mo ści Po la ków.

Od dziec ka zwią za na by łam
z ideą har cer stwa. W la tach 1989–
90 współ two rzy łam struk tu ry or -
ga ni za cji har cer skiej – Związ ku
Har ce rzy Rze czy po spo li tej,
w któ rej przez ko lej ne pięć lat
peł ni łam funk cję Na miest nicz ki

Har ce rek Okrę gu Pół noc no -
-Wschod nie go.

– Kim jest Pa ni z wy kształ ce -
nia…?

– Ukoń czy łam Wy dział Che mii
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Po -
cząt ko wo po świę ci łam się dzia łal -
no ści na uko wej, m.in. w Pol skiej
Aka de mii Na uk, uwień czo nej dok -
to ra tem z che mii or ga nicz nej i za -
gra nicz nym sta żem. Zwro tem
w mo jej ka rie rze by ło ukoń cze nie
stu diów dla wy ższej ka dry me ne -
dżer skiej – Ma ster of Bu si ness and
Ad mi ni stra tion. Obec nie je stem
me ne dże rem w du żej, mię dzy na ro -
do wej fir mie. Pra ca, któ rą wy ko nu -
ję, zmie ni ła mój punkt wi dze nia,
ale nie war to ści, któ re wy zna ję.

– Czy an ga żo wa ła się już Pa ni
w ja kieś dzia ła nia lo kal ne w na -
szej dziel ni cy?

– Tak. Gdy oka za ło się, że ma -
my po wa żne pro ble my w za rzą -
dzie na szej wspól no ty miesz ka -
nio wej z za an ga żo wa niem, wspól -
nie z sąsiadami przy stą pi łam
do dzia łań, któ re za po cząt ko wa ły
pro ces grun tow nych prze mian
w za rzą dza niu wie lu wspól not
na osie dlu Der by I.

Ja ko czło nek za rzą du wspól no ty
miesz ka nio wej zro zu mia łam, jak
bar dzo je ste śmy osa mot nie ni
za na szy mi za mknię ty mi osie dla mi,
jak trud no jest wpro wa dzać zmia ny
na te re nach do nich przy le ga ją cych
i jak trud ny jest kon takt i współ -
pra ca z są sia du ją cy mi osie dla mi.
A prze cież pro ble my i spra wy
do roz wią za nia są wspól ne. Dla te -
go uwa żam, że istot nym by ło by
stwo rze nie „Wspól no ty Wspól -
not”, czy li ra dy za rzą dów wspól not
miesz ka nio wych w na szej czę ści
dziel ni cy w ce lu stwo rze nia sil nej
re pre zen ta cji in te re sów jej miesz -
kań ców. Utwo rze nie ta kie go cia ła
wy da je się być rów nież istot ną
kwe stią wspie ra ją cą wy ko rzy sta nie
bu dże tów par ty cy pa cyj nych przez
miesz kań ców Zie lo nej Bia ło łę ki.

– To chy ba Pa ni ko lej ny sa mo -
rzą do wy „ko nik” …

– Bar dzo za sta no wi ła mnie dys -
pro por cja w licz bie pro jek tów
zgło szo nych w na szej czę ści dziel -
ni cy w po rów na niu do np. Tar cho -
mi na. To stra ta i do wód na nie wy -
star cza ją cą sku tecz ność ak cji in -
for ma cyj nej, któ ra sty mu lo wa ła by
za an ga żo wa nie miesz kań ców
w two rze nie pro jek tów słu żą cych
na szej czę ści dziel ni cy. Lu dzie po -
win ni wie dzieć, że pie nią dze cze -
ka ją na nich w urzę dzie dziel ni cy,
i że to wła śnie od nich za le ży, jak
bę dą one wy ko rzy sta ne. 23 paź -
dzier ni ka zo sta łam człon kiem ze -
spo łu ds. bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go na rok 2016. Mo ją mi sją jest
prze ko na nie jak naj więk szej licz -
by miesz kań ców do za in we sto wa -
nia swo jej ener gii w two rze nie
pro jek tów dla na szej czę ści dziel -
ni cy. Bia ło łę ka ma do wy da nia
trzy mi lio ny zło tych! W na szej
czę ści dziel ni cy na dal bra ku je
miejsc i form in te re su ją ce go spę -
dza nia wol ne go cza su dla na sto -
lat ków, gdzie mo gli by np. po słu -
chać mu zy ki czy dzie lić się swo imi
pa sja mi lub wie dzą. Bar dzo do -
brze, że po wsta ją ska te par ki i bo -
iska, ale czy to wy star czy?

– Czy pra ca w za rzą dzie wspól -
no ty wy czer pu je Pa ni ak tyw ność
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej?

– Nie do koń ca. Du żo in spi ra cji
i ener gii czer pię z udzia łu w pro -
jek cie „3 po ko je z kuch nią”
przy ul. Głę boc kiej 84. Po zna łam
przy tej oka zji wie lu wspa nia łych
lu dzi. Są dzę, że wła śnie pod czas
pra cy spo łecz nej zro zu mia łam
na czym po le ga du sza Zie lo nej
Bia ło łę ki… Na bo gac twie (oczy -
wi ście tym we wnętrz nym!) lu dzi
i ich po ten cja le. Wła śnie dla te go,
że pra wie 80% z nas to „sło iki”
i wy wo dzi my się z ró żnych czę ści
Pol ski, ka żdy z nas mo że wnieść
coś ab so lut nie uni kal ne go i wy jąt -
ko we go.

Po waż nym ob sza rem mo jej ak -
tyw no ści jest wspie ra nie ro dzi ców
i dy rek cji szko ły, do któ rej uczęsz -
cza mo je dziec ko i w któ rej peł nię

funk cję wi ce prze wod ni czą ce go ra -
dy ro dzi ców. Stwo rzy łam fo rum
dys ku syj ne dla ro dzi ców na Fa ce -
bo oku, dzię ki któ re mu ak tyw nie
ob ser wu ję ich na stro je, opi nie i po -
trze by.

– Po zna łem już Pa ni prio ry te ty:
wspól na płasz czy zna in te re sów
wspól not miesz ka nio wych, bu dżet
par ty cy pa cyj ny, oświa ta i ofer ta
dla mło dzie ży. A co z in fra struk -
tu rą i np. dro go wnic twem?

– Je stem za ka żdą no wą in we -
sty cją lub mo der ni za cją w za kre -
sie dro go wnic twa i np. ka na li za cji
w tej czę ści dziel ni cy. Po trze by
prze cież wi dać go łym okiem…
Ale je stem ta kże re alist ką i oso bą
od po wie dzial ną i nie chcę w tej
chwi li wy mie niać jed nym tchem
iluś nazw ulic, któ re na le ży zbu -
do wać, bo to by ły by je dy nie tzw.
obiet ni ce wy bor cze. A ja na de
wszyst ko ce nię szcze rość. Mo gę
za pew nić, że bę dę wal czy ła o wy -
ko na nie – w ra mach mo der ni za cji
i po sze rze nia uli cy Głę boc kiej –
skrzy żo wa nia Głę boc kiej z uli cą

Le wan dów i do ce lo we go umiesz -
cze nia tam świa teł. Jest to jed na
z wa żniej szych ar te rii ko mu ni ka -
cyj nych w tej czę ści dziel ni cy. Te -
go chcia ła bym do pil no wać.

– A czy w Pa ni ka len da rzu,
oprócz pra cy za wo do wej, ró żnych
za jęć, ist nie je ta ka po zy cja jak
„od po czy nek” lub „hob by”?

– Jak ka żdy uwiel biam od po -
czy wać, ale ta kże w spo sób ak tyw -
ny! Że glar stwo, nur ko wa nie, nar -
ty i dłu gie spa ce ry. W prze szło ści
la ta łam ba lo nem i ska ka łam ze
spa do chro nu…

– Nie lu bi Pa ni…?
– Po nie dział ków i po czu cia bez -

sil no ści.
Roz ma wiał JP

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

Trzeba wyjść poza mury zamkniętych osiedli
� Rozmowa z Joanną Rabiczko, kandydatką na radną dzielnicy z listy PO.

Będę walczyła o zmodernizowanie skrzyżowania Głębockiej
z ulicą Lewandów i docelowego umieszczenia tam świateł
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ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI

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

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  4444//CCPP//22001144 z 15 października 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej nn i
SN na terenie działek ew. nr 1, 2
z obrębu 4-16-23 oraz 53/1, 52/6, 52/7, 55/9, 52/14, 53/2, 52/13, 41/12, 43, 41/13, 40/8,
40/9, 40/4, 38/7, 40/5 z obrębu 4-16-22 przy ul. Wyszkowskiej, ul. Kroczewskiej na terenie
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o.  złożony 7 lipca
2014 r., uzupełniony 28 lipca 2014 r., zmieniony 28 lipca 2014 r. i 13 sierpnia 2014 r.

PP  OO  UU  CC  ZZ  EE  NN  II  EE

Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, pokój 308, w
poniedziałki w godz. 08.00- 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00. Od decyzji służy
stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta
m. st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka ul.
Modlińska 197 - parter, naprzeciw windy (licząc od daty ostatniego ogłoszenia).



– Mó wi się, że po li ty ka psu je
lu dzi. Po czte rech la tach w Ra -
dzie War sza wy czu je się Pa ni mą -
drzej sza czy mo że bar dziej cy -
nicz na?

– Mam prze ko na nie, że tę ka -
den cję prze pra co wa łam su mien -
nie. Po sze rzy łam wie dzę, spo so by
dzia ła nia i ko mu ni ka cji. Te raz du -
żo le piej wiem, jak roz wią zy wać
pro ble my, z któ ry mi miesz kań cy
się do mnie zwra ca ją. Je stem
szcze gól nie dum na z au tor skich
pro jek tów: „Bia ło łę ka jest ko bie -
tą” i „Dziu ra po zi mie sa ma nie
zgi nie”.

Gdy czy ta się pro gram Plat for -
my mo żna od nieść wra że nie, że
Bia ło łę ka jest wa żna, ale bez
prze sa dy. Wy dłu że nie Tra sy Mo -
stu Pół noc ne go – po 2020 r.,
przed łu że nie me tra – nie pew ne
i po 2022 r.

Mi ło jest obie cy wać wszyst ko
szyb ciej – py ta nie, czy je ste śmy
w sta nie spro stać wy dat kom, któ re
kry ją się za obiet ni ca mi. Bia ło łę ka
– w po rów na niu do in nych dziel nic
War sza wy – prze cho dzi tak dy na -
micz ny roz wój, że cię żko jest
za nim na dą żyć z roz bu do wą in fra -
struk tu ry. Mo żna więc mó wić, że
dziel ni ca po trze bu je jesz cze wie lu
in we sty cji, ale trze ba za uwa żyć, że
one są kon se kwent nie re ali zo wa -
ne: mo sty – Skło dow skiej -Cu rie
i w uli cy Ko biał ka, mo der ni za cja
uli cy Mo dliń skiej, a wkrót ce tram -
waj na Tar cho min. W naj bli ższym

cza sie bę dzie mo der ni zo wa na
ul. Głę boc ka, i to kom plek so wo –
po ja wią się kra wę żni ki, przej ścia

dla pie szych, chod ni ki, oświe tle nie
czy za tocz ki dla au to bu sów.

Wła dze dziel ni cy mu sia ły do -
słow nie „wy szar py wać” pie nią dze
na tę in we sty cję. Co ro bią rad ni
w ra dzie mia sta, sko ro osta tecz -
nie dzia łal ność sa mo rzą du Bia ło -
łę ki po le ga na „wy szar pa niu” ka -
sy z bu dże tu War sza wy?

Me dia lu bią te go ty pu okre śle -
nia, ale są one nie co krzyw dzą ce.
Ow szem, re pre zen tu ję w Ra dzie
War sza wy miesz kań ców Bia ło łę ki
i Pra gi Pół noc, ale mu szę mieć też
na uwa dze roz wój ca łej sto li cy
i rów no wa żyć in te re sy wszyst kich.
Dziel ni ca ni cze go nie „wy szar pu -
je” – ra czej in for mu je, że ja kaś in -
we sty cja jest dla niej prio ry te to wa
i po win ny zna leźć się na nią pie -
nią dze. A mo ją ro lą jest prze ko -
na nie in nych, że da na in we sty cja
fak tycz nie jest naj wa żniej sza, co
do tej po ry sku tecz nie ro bi łam.

– W Pa ni spo cie do ty czą cym
Bia ło łę ki pa da ją – wśród obiet nic
– sło wa „na wet me tro”. To brzmi
jak cy tat z ulo tek de we lo pe rów.
Prze cież wie my, że me tro nie do -
trze tu na wet przez de ka dę.

– Ra zem z dziel ni co wy mi rad -
ny mi ca ły czas prze ko nu je my wła -
dze mia sta, by zwró ci ły uwa gę
na to, jak dy na micz nie roz wi ja się
Bia ło łę ka. I na wet je śli dziś wy da -
je się, że nie ma po trze by do pro -

wa dza nia tu me tra, to przy ta kim
tem pie roz wo ju – zwłasz cza „zie -
lo nej” czę ści dziel ni cy – ta ka ko -
niecz ność mo że się po ja wić. Bia -
ło łę ka za słu gu je na to, by me tro
do niej do tar ło.

– Ostat nio w na szej dziel ni cy
po wsta ły trzy szko ły. To kro pla
w mo rzu…

– Bę dzie my pra co wać nad tym,
by po dob nych obiek tów po wsta -
wa ło wię cej, bo Bia ło łę ka jest
w zu peł nie in nej sy tu acji niż dziel -
ni ce cen tral ne. Tam szko ły się wy -
ga sza, u nas trze ba je otwie rać
i roz bu do wy wać. Zwra cam też
uwa gę, że jesz cze ni gdy w hi sto rii
dziel ni cy nie ro bio no te go w ta kim
tem pie, jak w mi ja ją cej ka den cji.

Mó wi my, że Bia ło łę ce na le żą
się no we in we sty cje, tym cza sem
w gło so wa niu nad bu dże tem par -
ty cy pa cyj nym wzię ło udział tyl -
ko 6 proc. miesz kań ców dziel ni cy.
Mo że nie ma dla ko go się sta rać?

Nie po win ni śmy oce niać ak tyw -
no ści miesz kań ców Bia ło łę ki tyl -
ko i wy łącz nie po ich za an ga żo -
wa niu w pro jekt bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go. To był pi lo taż. Aku rat
ze mną kon tak tu je się mnó stwo
ak tyw nych lu dzi, uwa żam więc, że
jest się dla ko go sta rać. Choć
oczy wi ście war to by ło by za chę cić
wię cej osób do gło so wa nia
w spra wie bu dże tu oby wa tel skie -
go. I to jest je den z mo ich ce lów
na na stęp ną ka den cję.

Roz ma wiał jp
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Jest się dla ko go sta rać
� Roz mo wa z Alek san drą Ga jew ską, rad ną m.st. War sza wy
ubie ga ją cą się o po now ny wy bór z li sty PO.

Będziemy pracować nad tym, by podobnych obiektów
powstawało więcej, bo Białołęka jest w zupełnie innej sytuacji

niż dzielnice centralne

Od kie dy na sta cji ko le jo wej
Płu dy sto sun ko wo czę sto za czę ły
za trzy my wać się SKM -ki i po cią gi
Ko lei Ma zo wiec kich, wie lu miesz -
kań ców Bia ło łę ki uzna ło ko mu ni -
ka cję szy no wą za naj lep szy spo -
sób na do tar cie do pra cy w cen -
trum al bo na Słu żew cu. Do jazd
na sta cję au to bu sa mi jest jed nak
sła by (kur su je tyl ko li nia 152),
więc wie le osób do je żdża tam sa -
mo cho da mi. I tu za czy na ją się
scho dy, bo po rząd nych miejsc
par kin go wych jest jak na le kar -
stwo. Re zul tat jest ta ki, że ka żdy
skra wek te re nu pod wia duk tem
i w oko li cy za mie nia się w dzi ki
par king. Roz wią za niem pro ble mu
miał być sys tem P+R. Za rząd
Trans por tu Miej skie go pla no wał
dwa par kin gi jed no po zio mo we,
umiesz czo ne pod wia duk tem
po obu stro nach li nii ko le jo wej.
W su mie mia ły one mie ścić 150
sa mo cho dów i 80 ro we rów.

– Par king P+R Płu dy, w ra -
mach III eta pu in we sty cji „Bu do -
wa par kin gów stra te gicz nych
Park&Ri de”, zo stał zgło szo ny

do Zin te gro wa nych In we sty cji
Trans por to wych War szaw skie go
Ob sza ru Funk cjo nal ne go – mó wi
rzecz nicz ka ZTM Mag da le na Po -
toc ka. – Obec nie pro wa dzo ne są
pra ce, ma ją ce na ce lu uzy ska nie
de cy zji ad mi ni stra cyj nych nie -
zbęd nych do re ali za cji in we sty cji.
Klu czo we jest źró dło fi nan so wa -
nia bu do wy par kin gu. Do tych czas
Ra da War sza wy nie prze zna czy ła
pie nię dzy na ten cel. Obec nie nie
je ste śmy jesz cze w sta nie po dać
kon kret nych in for ma cji, ta kich jak
ter mi ny czy har mo no gram prac,
do ty czą cych III eta pu in we sty cji.

– Ze wzglę du na brak po zy tyw -
nej opi nii PKP Pol skich Li nii Ko -
le jo wych, do ty czą cej pla no wa nej
lo ka li za cji par kin gu, ZTM za wie -
sił po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne,
zmie rza ją ce do uzy ska nia de cy zji
lo ka li za cyj nej dla te go obiek tu –
do da je Grze gorz Dzie miesz czyk

z ZTM.
Na ra zie nie uda ło się usta lić,

dla cze go ko le ja rze są prze ciw ni
bu do wie par kin gu.

DG

Parking P+R Płudy
nigdy nie powstanie?
� – Ad calendas Graecas – mówili starożytni Rzymianie
chcąc powiedzieć, że coś nigdy nie nastąpi. Parking P+R
Płudy jest w planach Zarządu Transportu Miejskiego, ale
Rada Warszawy na razie nie przeznaczyła na budowę
ani grosza. Kiedy powstanie? Ad calendas Graecas.

źródło: w
w

w.um
.w

arszaw
a.pl
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Pa na ar ty kuł po ru szył mnie –

za rów no swo ją tre ścią, jak i for mą
wy po wie dzi. Nie chcę wy po wia dać
się na te mat pro gra mu MDM i de -
we lo pe rów. Chcia ła bym na to miast
przed sta wić punkt wi dze nia miesz -
kań ca Bia ło łę ki, któ ry wła śnie do -
wie dział się z ga ze ty, że je go rze -
czy wi stość jest kosz ma rem… a on
ma ło roz gar nię tym kon su men tem
tej rze czy wi sto ści, któ ry dał się/da -
je się na bie rać na ple wy prze bie -
głym de we lo pe rom i urzęd ni kom.

No, cóż… Ka żdy chciał by być
pięk ny, zdro wy, mą dry i bo ga ty. Ale

rze czy wi stość bar dzo szyb ko we ry fi -
ku je na sze ma rze nia i aspi ra cje.

Od pra wie 12 lat miesz kam
w osie dlu Der by na wschod niej Bia -
ło łę ce. Bę dąc mło dą ko bie tą, na po -
cząt ku mo jej ka rie ry za wo do wej,
ku pu jąc dziu rę w zie mi pod blok,
pod ję łam świa do mą de cy zję o za -
miesz ka niu na przed mie ściach War -
sza wy. Ar gu men ty by ły bar dzo ra -
cjo nal ne i skru pu lat nie skal ku lo wa -
ne: ni ska ce na i bli skość tra sy uła -
twia ją cej ko mu ni ka cję z mia stem.
Wo la łam 55 m2 na Bia ło łę ce niż
„apar ta ment” wiel ko ści du żej sza fy
w Śród mie ściu lub na Mo ko to wie.

My ślę, że więk szość miesz kań -
ców prze szła przez ten sam pro ces
my ślo wy i, że w su mie nie zmie nił
się on przez bar dzo wie le lat aż
do dziś. Miesz ka nia na Der bach
lub in nych osie dlach miesz ka nio -
wych Zie lo nej Bia ło łę ki są pew ne -
go ro dza ju kom pro mi sem, na któ -
ry de cy du je my się, do kład nie ana -
li zu jąc bi lans zy sków i strat zwią za -
nych z miesz ka niem tu taj. Nie da
się ukryć, że dla wie lu lu dzi by ła to
w ży ciu swo ista „sta cja prze siad ko -
wa”. Część z nich cią gle tu jed nak
jesz cze miesz ka lub prze nio sła się
do in nych więk szych miesz kań

na tych sa mych osie dlach lub
do no wo wy bu do wa nych w oko li cy.
Po now nie zro bi li ra chu nek zy sków
i strat, i po now nie wy szedł on po -
zy tyw nie dla Zie lo nej Bia ło łę ki. Ja
rów nież do nich na le żę.

Za rzu cił Pan Bia ło łę ce, że tu
umie ra idea mia sta i bar dzo wy -
biór czo opi sał Pan na szą rze czy wi -
stość, pre zen tu jąc tyl ko naj smut -
niej sze jej ele men ty (no ta be ne
tym cza so we) dla obro ny swej
„kosz mar nej” ty tu ło wej te zy. Wiel -
ka szko da, że nie do strzegł Pan od -
da ne go dwa mie sią ce te mu par ku
przy ul. Ma gicz nej. Szko da, że Pan
re dak tor nie był ła skaw zwie dzić
no wej szko ły pod sta wo wej przy uli -
cy Głę boc kiej. Jed nej z naj no wo -
cze śniej szych w War sza wie, je śli
nie w Pol sce. A co do tych bra ku ją -
cych przed szko li, szkół itd… Wy -
star czy prze czy tać ofi cjal ne do ku -
men ty władz dziel ni cy, aby do wie -
dzieć się, ile in we sty cji w tym ro ku
uda ło się za re zer wo wać w pla nie
mia sta wła śnie dla Bia ło łę ki. Są
tam żłob ki, przed szko la, szko -

ły… I to wszyst ko do 2018 ro ku.
Nie od ra zu Kra ków zbu do wa no.

Przez wie le lat nie by ło ła two
i prze ży wa li śmy rze czy wi ste pro -
ble my ko mu ni ka cyj ne, in fra struk -
tu ral ne i wie le in nych… Cho ciaż
gwał tow ny wzrost po wo du je wy -
zwa nia i pro ble my, to na dal je ste -
śmy dziel ni cą naj czę ściej wy bie ra -
ną do za miesz ka nia i naj szyb ciej
roz wi ja ją cą się. Doj rze wa rów nież
na sza spo łecz ność, po wsta je wie le
idei, któ re za mie nia ją się w re al ne
dzia ła nia i cen tra ak tyw no ści są -
siedz kiej np. „3 po ko je z kuch nią,”
w któ rych spo ty ka ją się lu dzie, któ -
rzy chcą się prze ciw sta wić „kosz -
ma ro wi” miesz ka nia na przed mie -
ściach War sza wy i kształ to wać
praw dzi wą, dum ną i ra do sną to -
żsa mość miesz kań ca Bia ło łę ki. Tak
więc chcia ła bym sta now czo zde -
men to wać in for ma cję o rze ko mej
„śmier ci mia sta”, któ rą był Pan
uprzej my ogło sić. Wręcz prze ciw -
nie: Bia ło łę ka ży je i roz wi ja się.

Joanna Rabiczko

Dlaczego chcę tu żyć?
� Redaktor Filip Springer opublikował tydzień temu felieton „Koszmar na Białołęce.
A ludzie chcą tu żyć”. Nie zgadzam się z wnioskami autora.

Mieszkanka Derb, członek zarządu wspólnoty
mieszkaniowej, wiceprzewod

nicząca rady rodziców szkoły na Głębockiej,
kandydatka na radną dzielnicy z listy PO

Po żar ga si ły dwa za stę py stra ży
po żar nej z jed nost ki przy ul. Cza -
ro dzie ja. Po ak cji ra tow ni czej
z sa mo cho du po zo stał tyl ko dość
strasz nie wy glą da ją cy wrak.

– Bia ły peu ge ot wy padł z jezd ni,
ude rzył w drze wo i sta nął w pło mie -
niach – mó wi mł. asp. Mar ta Su -
low ska, rzecz nicz ka pra so wa Ko -
men dy Re jo no wej Po li cji War sza -
wa VI. – Kie row cy uda ło się uciec
z po jaz du, tra fił jed nak do szpi ta la.

Przy czy ną wy pad ku by ła nad -
mier na pręd kość. Oka zu je się, że
z as fal tu też trze ba umieć ko rzy stać.

Ku prze stro dze.
(red)

Efekt głupoty na Wałuszewskiej
� W lesie na Wałuszewskiej, niedaleko skrzyżowania z Ornecką, spłonął samochód.
Jedna osoba trafiła do szpitala. To kolejny już wypadek, będący efektem brawury
i głupoty kierowców pędzących przez tę ciemną i leśną – choć asfaltową – drogę.

źródło: F
B

 B
iałołęcki O

środek K
ultury

1. Pilne uporządkowanie rozwoju dzielnicy
poprzez tworzenie planów
zagospodarowania przestrzennego,
wyznaczenie terenów pod zabudowę
mieszkaniową.

2. Aktywne poszukiwanie inwestorów
tworzących miejsca pracy

3. Ochrona istniejącego cennego
drzewostanu Parku Wiśniewo, a zarazem
uporządkowanie terenu i udostępnienie
dla ogółu mieszkańców.

4. W ramach tego projektu budowa hali
sportowej przy szkole 257.

5. Rewitalizacja Kanału Żerańskiego jako
miejsca do aktywnego wypoczynku
i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

6. Zagospodarowanie terenów przy osiedlu
Kowalczyka pod organizację zieleni i placu
zabaw.

7. Budowa miejsc postojowych przy Kościele
NNMP ul. Klasyków.

8. Dokończenie budowy Trasy Mostu Marii
Skłodowskiej-Curie do planowanej Trasy
Olszynki Grochowskiej.

9. Integracja połączeń SKM i KM
z komunikacją miejską, zwiększenie liczby
połączeń autobusowych do trasy kolei.

Stacje w Płudach i Choszczówce jako
obowiązujące dla pociągu SKM i KM.

10. Poprawa komunikacji między
Tarchominem a Zieloną Białołęką
(integracja komunikacyjna)

11. Pilna budowa ul. Kołacińskiej dla potrzeb
komunikacji miejskiej – realizacja planów
zagospodarowania przestrzennego

12. Dokończenie budowy kanalizacji
w ul.Żywicznej, budowa ulic Dziatwy,
Fortel, Wiklinowej

13. Pilna budowa ul. Płochocińskiej zgodnie
z obietnicą prezydent Hanny Gronkiewicz
przed przeniesieniem hali targowej
z placu Defilad na Marywilską.

14. Przebudowa ul.Marywilskiej i pilny remont
wiaduktu który grozi zawaleniem a teraz
z tego powodu tylko ograniczono prędkość
do 30km/godz, co powoduje korki.

15. Budowa trasy Traktu Nadwiślańskiego
wzdłuż ul.Myśliborskiej.

16. Zwiększenie oferty bezpłatnych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
tworzenie grup zainteresowań, wspieranie
harcerstwa, większe udostępnienie boisk
szkolnych dla społeczności lokalnej
poprzez dofinansowanie zatrudnienia
instruktorów.

Moje priorytety dla Białołęki
na najbliższy czas:
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Niedziela 9 li sto pa da bę dzie
dniem otwar tym na II li nii me tra.

W godz. 10–18 otwar te bę dą
wszyst kie sta cje no wej li nii.
Wstęp bę dzie wol ny, nie są ko -
niecz ne za pi sy. – Za pra szam
wszyst kich war sza wia ków do zo -
ba cze nia sta cji cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra w dzień otwar ty
– mó wi Han na Gron kie -
wicz-Waltz, pre zy dent War sza wy.
– Wcze śniej sze dni otwar te cie -

szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią,
chęt nych do obej rze nia bu do wa -
nych sta cji by ło kil ka ra zy wię cej
niż mo żna by ło wpu ścić na plac
bu do wy. Te raz nie bę dzie ta kich
ogra ni czeń, przyjść mo że ka żdy.

Barw ne wej ścia i win dy
Wszyst kie sta cje są już go to we,

tak więc bę dzie mo żna zo ba czyć
pod ziem ne bu dow le, oglą da ne
przez pa sa że rów pod czas co -
dzien nych pod ró ży pod ziem ną
ko le ją. Na uli cach wi dać prze -
szklo ne za da sze nia wejść i obu do -
wy wind – ka żda sta cja ma swój
cha rak te ry stycz ny ko lor, w któ -
rym utrzy ma ne są ele men ty wy -
stro ju wnę trza. Nie zwy kle efek -
tow nie pre zen tu ją się ścia ny
za to ra mi na wy so ko ści pe ro nów,
któ re za pro jek to wał świa to wej
sła wy ar ty sta pla styk Woj ciech
Fan gor. Bie gną ce przez ca łą dłu -
gość pe ro nu na zwy sta cji zwra ca ją
uwa gę swym kształ tem i bar wa mi.

Ko lo rem sta cji Ron do Da szyń -
skie go jest czer wo ny. To sta cja,

za któ rą są to ry od staw cze (za wra -
ca ją tam po cią gi), dla te go pod -
ziem ne bu dow le roz cią ga ją się
pod zie mią od ul. To wa ro wej
do Ka rol ko wej. Na stęp ną jest
Ron do ONZ utrzy ma ne w sta lo -
wo -sza rym ko lo rze. Cha rak te ry -
stycz ne dla tej sta cji jest to, że
mo żna do niej wejść z ka żdej stro -
ny ron da – pod nim roz cią ga się
ol brzy mia sieć ko ry ta rzy. Ko lej na
sta cja to żół ta Świę to krzy ska. To
sta cja prze siad ko wa po mię -
dzy I a II li nią me tra. Z jed nej
na dru gą do sta nie my się al bo
z pe ro nów al bo z an tre so li. No wy
Świat – Uni wer sy tet to naj mniej -
sza (bo mu sia ła się zmie ścić po -
mię dzy fun da men ta mi bu dyn ków
przy ul. Świę to krzy skiej), ale jed -
no cze śnie naj głęb sza sta cja – pe -
ron jest na głę bo ko ści 23 m po ni -
żej uli cy. Wy strój utrzy ma ny jest
w ko lo rze fio le to wym. Cen trum
Na uki Ko per nik (mor ska zie leń)
to sta cja po ło żo na nad sa mą Wi -
słą. Pe ron ulo ko wa ny jest pod tu -
ne la mi Wi sło stra dy, a jed no

z wyjść pro wa dzi wprost nad rze -
kę. Efek tow nie pod świe tlo ne
wen ty la to ry to cha rak te ry stycz na
ce cha sta cji Sta dion Na ro do wy.
W za my śle pro jek tan tów ży wa
zie leń tej sta cji ma się ko ja rzyć
z pił kar ską mu ra wą. I naj więk sza
bu dow la cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra – sta cja Dwo rzec
Wi leń ski. Nie bie ska sta cja i to ry
od staw cze roz cią ga ją się na dłu go -
ści nie mal 400 m pod ul. Tar go wą.

Atrak cje nad me trem
Dzień otwar ty to ta kże in ne

atrak cje. Dziel ni ca Wo la za pra sza
na grę miej ską „Me tro zmie nia
War sza wę”. Jej uczest ni cy bę dą
po szu ki wa li skar bu we dług wska -
zó wek z ta jem ni cze go no tat ni ka
zna le zio ne go na bu do wie cen tral -
ne go od cin ka II li nii me tra. War -
szaw ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na
za chę ca do spa ce rów z prze wod ni -

kiem do oko ła no wych sta cji – prze -
cież me tro do wie zie nas na Pra gę,
gdzie za cho wa ło się bar dzo wie le
za byt ko wych bu dow li i na No wy
Świat, skąd tyl ko krok do war szaw -
skiej skar py, i na Wo lę z jej po fa -
brycz ny mi bu dyn ka mi. Przy sta cji
Świę to krzy ska na war sza wia ków
cze ka ją wy stę py ar ty stycz ne, przed -
sta wie nia te atral ne, za ba wy dla
dzie ci. Po słu chać bę dzie mo żna
m.in. prze bo jów z mu si ca li, Chó ru
Aka de mic kie go Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Nie spo dzian ki szy -
ku ją Cen trum Na uki Ko per nik
i Wy dział Fi zy ki oraz Wy dział Che -
mii UW. Na Pra dze, przy pla cu Wi -
leń skim roz ło ży się Pra ski Jar -
mark. Bę dą sto iska han dlo we, ga -
stro no mia, wy stę py m.in. Pra skiej
Or kie stry Dę tej, Ka pe li z Tar gów -
ka i Ka pe li Pra skiej, atrak cje dla
dzie ci, po ka zy la se rów.

JP

Zobacz, zanim pojedziesz
� W niedzielę 9 listopada, w godz. 10-18, wszystkie stacje nowej linii metra będą
otwarte dla warszawiaków. Zanim pociągi rozpoczną normalne kursy II linią, będzie
można zobaczyć wnętrza nowych stacji.

Przy stacji
Świętokrzyska
na warszawiaków
czekają występy
artystyczne,
przedstawienia teatralne,
zabawy dla dzieci.
Posłuchać będzie można
m.in. przebojów
z musicali, Chóru
Akademickiego
Uniwersytetu
Warszawskiego.
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Bo cian – ptak po ży tecz ny, we -
dług po dań lu do wych przy no szą cy
dzie ci i bę dą cy sym bo lem ogni ska
do mo we go. Daw niej wie rzo no, że
gdy bo cian uwi je gniaz do na ko -
mi nie lub drze wie ko ło do mu,
nie chyb nie przy nie sie to do mow -
ni kom szczę ście. Ra da osie dla
przy ul. Cioł ko sza naj wy raź niej
po sta no wi ła oszu kać prze zna cze -

nie, bo bo cia na za mon to wa ła so -
bie sa ma, nie cze ka jąc na gniaz -
do. Bo cia na z pla sti ku, miesz ka ją -
ce go na ele ganc kim słu pie. Gdy by
in ne osie dla ze chcia ły pójść w śla -
dy WSM No wo dwo ry, pod po wia -
da my: bo cia na mo żna ku pić
na Al le gro, już od 40 zł. Tak ma ły
wy da tek, a ty le ra do ści.

SN

Migawki z okolicy
Plastikowy bocian na patyku
� Osiedle przy ul. Ciołkosza zdobi kuriozalna figura
przedstawiająca… bociana.

Re for ma za fun do wa na nam
przez MEN do dat ko wo skom pli ko -
wa ła sy tu ację na Bia ło łę ce po przez
ku mu la cje rocz ni ków w pierw szych
kla sach i ze rów kach. Licz ba pierw -
szych klas w wie lu szko łach do bi ja
do po ło wy al fa be tu.

Ma my bu dyn ki
Po przez bu do wę no wych szkół

na ska lę nie spo ty ka ną w War sza -
wie, Bia ło łę ka po sia da naj no wo -
cze śniej sze pla ców ki oświa to we
w sto li cy. No wo cze sne bu dyn ki nie
spo wo du ją jed nak, że bę dzie my
mie li no wo cze sną edu ka cję, po -
nie waż skła da się na nią mnó stwo
ele men tów. Wa żne są do bre pro -
gra my na ucza nia, któ re cią gną
dzie ci w gó rę, a nie za ni ża ją po -
ziom, po wo du jąc, że szko ła dzie ci
nu dzi. Pod ręcz ni ki wy po sa żo ne
w licz ne po mo ce, ćwi cze nia i mul -
ti me dia. A te go wła śnie bra ku je
rzą do we mu pod ręcz ni ko wi,
na któ ry ska rżą się na uczy cie le

i ro dzi ce. Kwe stią cza su bę dzie
uzu peł nia nie go o do dat ko we ćwi -
cze nia ku po wa ne przez ro dzi ców
od wy daw nictw i or ga ni zo wa nie
„taj nych kom ple tów”. Ja ko ro dzic
pierw szo - i trze cio kla si sty opie ram
się na wła snym do świad cze niu.
Na ja kość edu ka cji ma wresz cie
wpływ bo ga ta ofer ta za jęć do dat -
ko wych do stęp nych dla wszyst kich
dzie ci. Na Bia ło łę ce ma my wie lo -
zmia no wość. Je że li dzie ci mu szą
cho dzić na ró żne zmia ny, to mu si
to być zro bio ne in te li gent nie.

Czym skutkuje nauka
na zmiany?

Chciał bym za pre zen to wać wy po -
wiedź To ma sza Ochi now skie go – dr
psy cho lo gii z Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, któ ry do ko nał ana li zy
wpły wu zmia no wo ści w bia ło łęc kich
szko łach na ja kość edu ka cji.
1. Często przez trzy dni

w tygodniu uczniowie mają
lekcje od południa do okolic

godziny siedemnastej, co
sprawia, iż część z nich,
z powodu obowiązków
zawodowych rodziców,
zmuszona jest spędzać
w szkole dziewięć godzin.
Szczególnie dramatycznie
przedstawia się sytuacja, gdy
od 16.30 do 17.15 dzieci mają
matematykę, a wcześniej dwie
lekcje wychowania fizycznego.
Czy w ogóle możliwe jest
wtedy efektywne nauczanie?

2. Nie jest możliwe
dostosowanie do planu
zmianowego zajęć
pozalekcyjnych. Nawet sama
szkoła nie jest w stanie tego
zrobić. Efekt: część dzieci jest
pozbawiona możliwości
wyboru kół zainteresowań.

3. Problemem jest fakt, że trzy
razy w tygodniu uczniowie
rozpoczynają lekcje po kilku
godzinach spędzonych
w hałasie świetlicy. Układ
odwrotny – najpierw lekcje,
później świetlica jest
korzystniejszy dla dziecka.

4. Szczególnie trudna sytuacja
dotyka uczniów, którzy mają
wskazania z poradni
psychologicznej dotyczące
uczestniczenia w zajęciach
korekcyjnych lub
wspomagających rozwój.
Szkoły często nie mają
możliwości zapewnić
dzieciom takich zajęć.

5. Propozycje zajęć
pozalekcyjnych,

punktowanych w wielu
szkołach w systemie oceny
zachowania, nie uwzględniają
zmianowego rozkładu lekcji
naszych dzieci.

6. Wszystkie podstawy
programowe obowiązujące
w polskich oraz unijnych
szkołach nastawione są
na rozwój tak zwanych
kompetencji kluczowych.
Chodzi o: porozumiewanie się
w języku ojczystym,
porozumiewanie się w językach
obcych, kompetencje
matematyczne i podstawowe
naukowo-techniczne,
informatyczne, uczenia się,
społeczne i obywatelskie,
inicjatywa i przedsiębiorczość
oraz świadoma ekspresja
kulturalna. Istnieje obawa, iż
zmianowy rozkład zajęć
stanowi poważne zagrożenie
rozwoju kluczowych
kompetencji uczniów.
Oczywiście zmianowość nie jest
winą szkoły. Tym bardziej nie
jest winą dzieci. Tym
stwierdzeniem kończy swoją
wypowiedź naukowiec z UW –
mieszkaniec Białołęki.

Szkoła to też obiady
i otwartość dyrekcji

Od sie bie chciał bym za sy gna li zo -
wać jesz cze kil ka spraw, któ re ma ją
wpływ na ja kość edu ka cji. Oka zu je
się, że w wie lu szko łach wy stę pu ją

pro ble my z obia da mi szkol ny mi,
któ re nie speł nia ją ocze ki wań ro -
dzi ców i ape ty tów dzie ci. Do brze
odży wio ne dzie ci uczą się efek tyw -
niej.

Bar dzo wa żne jest za an ga żo wa -
nie ro dzi ców w ży cie szko ły. Ak -
tyw ne ra dy ro dzi ców mo gą wpły -
wać na ja kość pro ce su edu ka cji
i mo gą na bie żą co roz wią zy wać
pro ble my, któ re wy stę pu ją w szko -
łach. Re la cja ro dzi ców ze szko łą
wy ma ga z jed nej stro ny ak tyw no ści
ro dzi ców a z dru giej otwar to ści dy -
rek cji szkół. Ro dzi ce ma ją być part -
ne rem szko ły i tak po win ni być
trak to wa ni.

Roz ma wia łem ta kże z tre ner ką
tech nik pa mię cio wych i szyb kie go
czy ta nia – An ną Krau se, któ ra
zwró ci ła mi uwa gę na brak no wo -
cze snych tech nik ucze nia się
w na szych szko łach. Za ję cia
z szyb kie go czy ta nia i tech nik pa -
mię cio wych obej mu ją wszech -
stron ny tre ning wszyst kich ro dza -
jów pa mię ci, tre ning kon cen tra cji
oraz ćwi cze nie szyb kie go czy ta -
nia. Pod czas za jęć tre ner sta wia
na po ka za nie dzie ciom, ja ką przy -
jem ność mo że spra wiać na uka.

Bu duj my no we szko ły, ale nie za -
po mi naj my o sta łym pod no sze niu
ja ko ści edu ka cji dla na szych dzie ci!

Piotr Oracz

Nowoczesna edukacja na wielozmianowej Białołęce?
� Odkąd pamiętam na Białołęce ciągle budujemy nowe szkoły. Dynamiczna demografia i migracja nowych mieszkańców nieustannie
wyznacza nam takie zadania. Działania samorządu są o krok do tyłu i skutkują tym, że w naszej oświacie wszystko ledwo się spina.

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka

Nauka może sprawiać przyjemność!

źródło: sp112.w
aw.pl









Chór eks pe ry men tal ny Gre Ba -
da nie to przed się wzię cie Se ana Pal -
me ra, bry tyj skie go ak to ra, per for -
me ra i wo ka li sty. Ar ty sta ak tu al nie
pro wa dzi m.in. ze spół Po lin w Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich.
W li sto pa dzie wy ko rzy sta do swo ich
dzia łań rów nież sa le BOK -u i za -
pre zen tu je spek takl opar ty na „Bu -
rzy” Wil lia ma Szek spi ra.

– Sztu ka przyj mie for mę spek -
ta klu mu zycz ne go, pod czas któ re -
go pro wa dzo na przez chór pu -

blicz ność prze mie rzy prze strze nie
bu dyn ku – za po wia da Ane ta Mu -
czyń, te atral na ko or dy na tor ka
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry.

Gre Ba da nie nie tyl ko za śpie -
wa. Dzię ki no wa tor skie mu uży ciu
wnętrz ośrod ka, mul ti me dial nej
wi zu ali za cji, od po wied nio uży te -
go świa tła, ciem no ści, a na wet dy -
mu – kon cert sta nie się szcze gól -
nym wy da rze niem.

To nie je dy ne wspól ne przed -
się wzię cie Se ana Pal me ra

z ośrod kiem kul tu ry na Bia ło łę ce.
Wi dzo wie mo gli oglą dać ak to ra
w wy sta wia nej w BOK -u „Awan -
tu rze war szaw skiej” Mi cha ła Za -
da ry.

Ter min: 28 li sto pa da, godz. 19.00,
bi le ty: 5 zł (ulgo we – se nio rzy, mło -
dzież, stu den ci), 10 zł (nor mal ne).

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry
(ul. van Go gha 1), re zer wa cja:
tel. 22 614–66–56.

nat

Teatr

Wspólny eksperyment Palmera i Szekspira
� Aktor Sean Palmer, wspólnie ze swoim chórem eksperymentalnym, spenetruje
przestrzenie Białołęckiego Ośrodka Kultury. Pokaże niezwykły spektakl „Po Burzy”.
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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

Na ekra nie za go ści „Du ży ze -
szyt”, w re ży se rii János Szász.
– Jest to ekra ni za cja be st sel le ro -
wej po wie ści wę gier skiej pi sar ki
Ago ty Kri stof. Opo wia da o okru -
cień stwie woj ny i bra ter skiej mi -
ło ści, któ ra po ma ga prze trwać złe
cza sy – zdra dza Ka ro li na Adelt -
-Pa proc ka, sze fo wa Ki na na bo ku.

Film po ka zu je woj nę w spo sób
nie spo ty ka ny, a mia no wi cie ocza -
mi dzie ci, co jesz cze do bit niej po -
ka zu je bez dusz ność tam tych lat.
To trud ne, ale z dru giej stro ny
pięk ne i wy ra zi ste ki no – pod kre -
śla Adelt -Pa proc ka. Film zdo był
głów ną na gro dę na fe sti wa lu
w Kar lo wych Wa rach i jest wę -
gier skim kan dy da tem do Osca ra.

W li sto pa dzie bę dzie też ostat -
nia oka zja do obej rze nia „Zi mo -
we go snu”, zdo byw cy te go rocz nej
Zło tej Pal my oraz „We are the
best”, naj now sze go fil mu Lu ka sa
Mo odys so na.

Re per tu ar: 
• „Duży zeszyt”

– 7.11 godz. 20.45,
8.11 godz. 14.00, 9.11 godz. 20.30,
10.11 godz. 13.30 raz 18.00,
11.11 godz. 17.45, 
12.11 godz. 13.00 oraz 15.00,
13.11 godz. 14.30 i 18.30.

• „We are the best” 
– 7.11 godz. 15.15,
10.11 godz. 16.00,
11.11 godz. 15.45, 
13.11 godz. 20.30.

• „Zimowy sen” 
– 7.11 godz. 17.15,
8.11 godz. 20.00,
9.11 godz. 17.00.

Szcze gó ły na www.bok.waw.pl
oraz FB/ki no na bo ku. 

Kon takt: 22 614-66-56, 
ul. van Go gha 1. 

nat

Film
Listopadowe nowości kinowe
� Węgierski kandydat do Oscara i japońska sztuka
animacji – to najnowsze propozycje filmowe
białołęckiego Kina na boku.

„Po burzy” to koncert performatywny w wykonaniu Chóru
Eksperymentalnego Gre Badanie

źródło: Fot. A
gata B

anaś
źródło: Fot. A

gata B
anaś
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Ak cję zbie ra nia pod pi sów roz -
po czę ła Elżbie ta Ła niew ska,
miesz kan ka osie dla Der by zna na
już nie któ rym miesz kań com z in -
ter wen cji w spra wie li nii 527.

– Mo ja „przy go da” z au to bu -
sem li nii E roz po czę ła się

w czerw cu. W cią gu pię ciu dni
spo tka łam się z mnó stwem osób
przy oka zji zbie ra nia pod pi sów
pod pe ty cją do ty czą cą nie skra ca -
nia li nii au to bu so wej 527. Moi są -
sie dzi czę sto zwra ca li uwa gę
na nie za do wa la ją ce po łą cze nie
au to bu so we Zie lo nej Bia ło łę ki
z Me trem Ma ry mont – mó wi
Elżbie ta Ła niew ska i pod kre śla,
że obec nie li nia jest prze cią żo na
i zda rza się, że kur sy 132 zwy czaj -
nie się nie od by wa ją. W go dzi -
nach po ran nych ozna cza to tłok,
dłu ższe ocze ki wa nie na przy stan -
ku, spóź nie nia. Trud no też mó wić
o ja kim kol wiek kom for cie jaz dy.
W au to bu sach pa nu je ścisk, du -

cho ta, brak wol nych miejsc
do sie dze nia, a na wet do sta nia.

– Uru cho mie nie przy spie szo ne go
po łą cze nia to bar dzo do bry po mysł.
Ten te mat jest już od pew ne go cza su
dys ku to wa ny na spo tka niach z ZTM
– mó wi Wal de mar Ro szak, rad ny
z Zie lo nej Bia ło łę ki. – By ła by to
świet na al ter na ty wa dla li nii 527, któ -
ra do je żdża do cen trum mia sta oraz
no wej E-7, któ rą wkrót ce szyb ko do -
sta nie my się do sta cji II li nii me tra
przy Dwor cu Wi leń skim – do da je.

We dług roz kła du z przy stan ku
Skarb ka z Gór do sta cji Me tro
Ma ry mont do trze my w 18 mi nut.
Nie ste ty – w re mon cie jest most
Gro ta i w go dzi nach szczy tu czas
prze jaz du czę sto się wy dłu ża.
Po dro dze jest tyl ko pięć przy -
stan ków sta łych (w tym wa żny wę -
zeł prze siad ko wy na Że ra niu),
więc teo re tycz nie po win no to być
ide al ne po łą cze nie. W prak ty ce
tak nie jest. Dla cze go? Po pierw -
sze, au to bus nie je dzie ul. Skarb -
ka z Gór, więc więk szość miesz -
kań ców osie dli Der by mu si się
prze sia dać, aby do stać się do 132.
Po dru gie, po za szczy tem kur su je
za le d wie co pół go dzi ny.

Co więc mo żna zro bić? Zmie -
nić 132 w li nię po spiesz ną lub
eks pre so wą. Choć przy znaj my –
czas prze jaz du skró ci się na ra zie

w nie wiel kim stop niu. Peł ny efekt
tej zmia ny zo ba czy li by śmy do pie -
ro w przy szłym ro ku, po udro -
żnie niu mo stu Gro ta.

– Ko niecz ne jest zwięk sze nie
czę sto tli wo ści kur so wa nia 132, ta -
kże po za szczy tem – oce nia Wal -

de mar Ro szak. – Na le ży też roz -
wa żyć zmia nę tra sy 132 i skie ro -
wa nie jej w ul. Skarb ka z Gór. Bę -
dzie to jed nak skom pli ko wa ne za -
da nie, bo nie mo że to ozna czać
wy dłu że nia cza su do jaz du dla
miesz kań ców oko lic ul. Le wan -
dów i Oknic kiej, któ rzy wsia da ją
do 132 na po cząt ku tra sy – za zna -
cza rad ny.

Pod pi sy pod pe ty cją są zbie ra -
ne m.in. w Szko le Pod sta wo wej
nr 356 przy ul. Głę boc kiej.

– W okre ślo ne dni zbie ram
pod pi sy w ho lu głów nym w szko le
pod sta wo wej, na ze bra niach kla -
so wych, ze bra niach ra dy ro dzi ców
a ta kże pod pie kar nią na ul. Be -
ren so na – w so bo ty – wy mie nia
Elżbie ta Ła niew ska pod kre śla jąc,
że to nie ko niec jej ak tyw no ści,
bo ko lej nym wiel kim pro ble mem
dla miesz kań ców wschod niej Bia -
ło łę ki jest brak bi le to ma tów. To
zo sta wi ła so bie ja ko „za da nie
na póź niej”. Te raz prio ry te tem
jest li nia eks pre so wa do me tra.

Niestety nie zapowiada się na
to, by (przynajmniej na razie)

Zarząd Transportu Miejskiego
przychylił się do próśb
mieszkańców.

– Nie pla nu je my zmia ny cha -
rak te ru li nii 132. Obec nie na czas
prze jaz du au to bu sów li nii 132
zna czą cy wpływ ma prze bu do wa
mo stu Gro ta -Ro wec kie go i al.
Ar mii Kra jo wej. Co praw da prze -
bu do wa Tra sy To ruń skiej zo sta ła
już za koń czo na, ale nie ste ty kor ki
two rzą ce się (przede wszyst kim
w go dzi nach po ran ne go szczy tu
ko mu ni ka cyj ne go) na mo ście
Gro ta -Ro wec kie go nie po zo sta ją
bez wpły wu na płyn ność ru chu
na Tra sie To ruń skiej – mó wi Mag -
da le na Po toc ka z ZTM. Zda niem
urzęd ni ków, pro po no wa ne przez
miesz kań ców zmniej sze nie licz by
przy stan ków na tra sie li nii 132
przy czy ni ło by się do skró ce nia
cza su prze jaz du naj wy żej o mi nu -
tę. Dla cze go?

– Licz ba przy stan ków na Tra sie
To ruń skiej jest nie wiel ka, część
z nich funk cjo nu je ja ko na żą da -
nie, a do dat ko wo na nie któ rych
z nich za trzy mu ją się tyl ko au to -
bu sy li nii 132. Wy co fa nie z nich
tej li nii wią za ło by się z ko niecz no -
ścią za pew nie nia ob słu gi przy -
stan ków przez au to bu sy in nej li nii
– do da je Po toc ka.

AS

Ekspres dla Zielonej Białołęki: zmieńmy 132
� Ruszyła akcja zbierania podpisów pod petycją do Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie
szybkiego połączenia Zielonej Białołęki z Metrem Marymont.

Według
rozkładu z przystanku
Skarbka z Gór do stacji
Metro Marymont
dotrzemy w 18 minut.
Niestety – w remoncie jest
most Grota i w godzinach
szczytu czas przejazdu
często się wydłuża.

źródło: w
arszaw

a.w
ikia.com

Pro gi zwal nia ją ce za mon to wa -
no nie daw no m.in. na Od kry tej,
Or do nów ny i Głę boc kiej. Zde cy -
do wa no się na pro gi wy spo we – to
je dy ne roz wią za nie do pusz czal ne
w Pol sce na jezd niach, któ ry mi
kur su ją au to bu sy – i… na tych -
miast po ja wi ły się de mo ny, zna ne
np. z bar dzo nie bez piecz nej
ul. Mrów czej w Waw rze. Nie któ -
rzy kie row cy nie ro bią so bie z nic
z ogra ni cze nia pręd ko ści do 30
km/h i pę dzą środ kiem mię dzy
pro ga mi (a wy star czy ło by na ma -
lo wać mię dzy ni mi po dwój ną cią -

głą i po sta wić na niej pre fa bry ko -
wa ny „kra wę żnik”). In ni naj wy -
raź niej nie pa trzą na zna ki dro go -
we, bo za trzy mu ją się przed pro -
ga mi z pi skiem opon i prze je żdża -
ją przez nie z mi ni mal ną pręd ko -
ścią (a wy star czy zwol nić do prze -
pi so wych 30 km/h). Jesz cze in ni
ko rzy sta ją z dość ku rio zal ne go
umiej sco wie nia pro gów…

– Przy Ga le rii Od kry ta za mon -
to wa li próg zwal nia ją cy tak, że
mo żna go spo koj nie omi nąć za -
to ką przy stan ko wą – pi sze nasz
czy tel nik.

No cóż, skrę ca jąc w za to kę też
trze ba zwol nić, więc próg – jak by
nie pa trzeć – speł nia funk cję.
A że pa sa że ro wie na przy stan ku

bo ją się, że sa mo chód za raz
w nich wje dzie? Mo to ry za cja
(Pol ski) wy ma ga wy rze czeń!

DG

Próg wyspowy – dla opornych
� Przejeżdżanie środkiem z dużą prędkością, nagłe
hamowanie z piskiem opon, omijanie przeszkody
zatoką przystankową – to nie obrazki z pierwszej lekcji
w szkole nauki jazdy, ale rzeczywistość białołęckich
kierowców, zdumionych nowymi progami wyspowymi.







Jak wia do mo, Bia ło łę ka jest
naj młod szą dziel ni cą o naj więk -
szym w War sza wie przy ro ście licz -
by dzie ci. Wi dać to naj le piej
po co raz licz niej szych pierw szych
kla sach. Wszyst ko wska zu je na to,
że wyż bę dzie się utrzy my wał jesz -
cze kil ka lat. Dla te go ja ko wła dze
dziel ni cy ma my ja sny i oczy wi sty
prio ry tet: bu do wa żłob ków,
przed szko li i szkół z bo iska mi
i ha la mi spor to wy mi. We wrze śniu
od da li śmy do użyt ku trzy no we
i pięk ne szko ły pod sta wo we. Na -
to miast w nad cho dzą cej ka den cji

pla nu je my ist ną ofen sy wę w bu -
dow nic twie oświa to wym. Zbu du -
je my trzy żłob ki, trzy przed szko la
oraz trzy szko ły pod sta wo we
z gim na zja mi. Mi mo że no we
szko ły bę dą mia ły no wo cze sne ha -
le spor to we, to już wia do mo, że
za 3–4 la ta nie po miesz czą
w okre sach zi mo wych na szych
mło dych spor tow ców. A zi ma
w na szej stre fie kli ma tycz nej trwa
prze cież na wet do pię ciu mie się cy.
Dla pił ka rzy, któ rych ma my w bia -
ło łęc kich klu bach naj wię cej, to
czas mo że nie stra co ny, ale z pew -

no ścią sła bo wy ko rzy sta ny. Mecz
pił kar ski na tra wie a mecz w ha li,
to – jak ma wia ją tre ne rzy – dwie
ró żne dys cy pli ny. Fut bol i fut sal.
Dla te go też w przy szłej ka den cji
ja ko sa mo rząd lo kal ny po win ni -
śmy jesz cze bar dziej wes przeć na -
szych mło dych pił ka rzy z bia ło łęc -
kich klu bów i sto wa rzy szeń spor -
to wych, ta kich jak Aga pe Bia ło łę -
ka, Le gion, Bia łe Or ły i in ne. Już
te raz od no szą one suk ce sy na are -
nie war szaw skiej i wo je wódz kiej.

Ba lon na Świa to wi da
Ja ko by ły ama tor ski pił karz, pa -

sjo nat fut bo lu i spo łecz nik, zgła -
szam więc ini cja ty wę za ku pu bądź
dzie rża wy pro fe sjo nal ne go ba lo -
nu spor to we go, aby umo żli wić
dzie ciom i mło dzie ży tre nin gi
i tur nie je na tra wia stej na wierzch -
ni przez okrą gły rok, naj le piej
na bo isku BOS przy ul. Świa to wi -
da. Je stem prze ko na ny, że stwo -
rze nie ta kich wa run ków zde cy do -
wa nie pod nie sie po ziom szko le -

nia i wy ni ków na szej mło dzie ży,
a jed no cze śnie zwol ni miej sce
w ha lach spor to wych dla in nych
dys cy plin (ju do, za pa sy, siat ków -
ka, bad min ton itp.). Ta ka in we sty -
cja nie na le ży do ta nich. Koszt
oscy lu je wo kół mi lio na zło tych.
Dla te go pod mio tem za rzą dza ją -
cym ba lo nem mu si być Bia ło łęc ki
Ośro dek Spor tu. Z uwa gi na wiel -
kie za in te re so wa nie, ja kim ba lon
bę dzie się cie szył, z pew no ścią
koszt in we sty cji zwró ci się w kil ka
lat – jak w przy pad ku lo do wi ska,
któ re za ku pi li śmy kil ka lat te mu
i udo stęp nia my w BOS
przy ul. Stru my ko wej. Ob ło że nie
obiek tu jest wła ści wie gwa ran to -
wa ne od ra na do póź nych go dzin
wie czor nych – przez szko ły, klu by
(z pierw szeń stwem dla bia ło łęc -
kich) i gru py ko mer cyj ne. Obec -
nie trwa ją kon sul ta cje tech nicz -
no -tech no lo gicz ne i ba da nia te re -
nu. We dług pierw szych roz mów,
ja kie prze pro wa dzi łem, za rów no
za rząd dziel ni cy, jak i Biu ro Spor -
tu m.st. War sza wy są do tej in we -
sty cji po zy tyw nie na sta wio ne i za -
de kla ro wa ły wspar cie fi nan so we.
Mo imi sprzy mie rzeń ca mi są bur -
mistrz Piotr Ja wor ski i rad -
na War sza wy Alek san dra Ga jew -
ska, no ta be ne ak tyw ni spor tow cy.
Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie

z pla nem, za rok po win ni śmy cie -
szyć się z ba lo nu.

Bie żnia na My śli bor skiej
Dru gim mo im ma rze niem, ja ko

bie ga cza i ma ra toń czy ka, jest bu do -
wa kla sycz nej, tar ta no wej bie żni
okól nej o wy mia rze 400 m. I jak się
oka zu je, to cał kiem re al ny pro jekt.
Jed na z bu do wa nych w no wej ka den -
cji szkół – przy ul. My śli bor skiej, bę -
dzie dys po no wać du żą dział ką, gdzie
aż pro si się, aby po ku sić się o uło że -
nie pro fe sjo nal nej bie żni. Je stem
prze ko na ny, że jak grzy by po desz czu
wy ro sły by na na szej bia ło łęc kiej zie -
mi wiel kie ta len ty lek ko atle tycz ne.
Na fa li ostat nich suk ce sów na szych
lek ko atle tów, kró lo wa spor tu kró lo -
wa ła by ta kże na Bia ło łę ce.

Bez wąt pie nia war to in we sto -
wać w sport, za rów no mło dzie żo -
wy, ama tor ski czy kwa li fi ko wa ny.
To do bry spo sób na ży cie i wy cho -
wa nie dzie ci i mło dzie ży. Wszak
już w Oświe ce niu mą dre gło wy
do szły do wnio sku, że „Ta kie bę -
dą Rze czy po spo li te, ja kie ich
mło dzie ży cho wa nie”. A Bia ło łę -
ka ja ko naj bar dziej uspor to wio -
na dziel ni ca, za słu gu je na naj lep -
sze obiek ty spor to we.

Pa weł Ty burc

Balon sportowy i bieżnia 400 m – życzenia do spełnienia
� Anima Sana in Corpore Sano… – to popularna łacińska sentencja, znana wszystkim, a na pewno tym, którzy interesują się sportem i sport
uprawiają. Co więcej, pierwsze litery każdego wyrazu tego powiedzenia tworzą nazwę jednego z producentów sprzętu sportowego. Mówiąc
wprost: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, bo takie jest polskie znaczenie starożytnego cytatu, oznacza, że kto dba o sprawność ciała, ten ma
sprawny umysł. Zanim przejdę do zdrowego ciała, słów kilka o zdrowym umyśle i duchu.
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Autor jest przewodniczącym rady dzielnicy Białołęka
(od 2006 do dziś), ponownie

kandydującym do rady dzielnicy

Bę dą w nim brać udział ju do cy
z rocz ni ka 2003 i młod si. Ale nie
tyl ko dla nich or ga ni zo wa ne są za -
wo dy – war to przyjść choć by po to,
by zo ba czyć z bli ska, jak wy glą da
ta dys cy pli na spor tu. Pod czas tur -
nie ju chce my po ka zać umie jęt no -
ści dzie ci zdo by te na co dzien nych
tre nin gach, wo lę wal ki i po trze bę
wy ra ża nia sie bie po przez sport –
mó wią or ga ni za to rzy. – Swo ją po -

sta wą za wod ni cy udo wod nią, że
re gu lar ne tre nin gi wpły wa ją na ich
zdro wie, kon cen tra cję, dys cy pli nę.

Spor ty wal ki ma ją jesz cze jed ną
war tość – etycz ną. Bar dzo wa żna
w tych dys cy pli nach jest kul tu ra
oso bi sta. Za wod ni cy uczą się sza -
cun ku do prze ciw ni ka, co po ma ga
roz wi nąć w nich praw dzi we go du -
cha ry wa li za cji. Ale sport to nie
tyl ko dzie ci, to rów nież ro dzi ce.
Po ka że my, jak mo żna za ra zić pa -
sją do spor tu ca łe ro dzi ny, jak re -
we la cyj ną przy go dę mo żna prze -
żyć, tre nu jąc ju do.

Za pra sza my od 10.30. War to!
(red)

Pierwszy turniej Lemurów
� Pierwszy organizowany przez siebie, bo w wielu
turniejach białołęccy judocy startują z sukcesami już
od dawna. I Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki
odbędzie się 8 listopada w SP 356 na Głębockiej 66.

Balon nad boiskiem pozwoli na grę także zimą - tak jak w hali
na Obrońców Tobruku

źródło: halapilkarska.pl
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War to wie dzieć, że na ko mór -
kach krwi – ery tro cy tach, płyt kach
i gra nu lo cy tach ka żde go czło wie -
ka wy stę pu ją an ty ge ny. Lu dzie ró -
żnią się gru pa mi krwi, ró żnią się
też pod wzglę dem an ty ge nów pły -
tek krwi – obec ne na ko mór kach
jed nych osób, mo gą być nie obec -
ne u in nych. Są więc na przy kład
oso by RhD ujem ne i RhD do dat -
nie czy HPA-1a ujem ne i HPA -1a
do dat nie.

Kon flik tów jest wię cej
Re asu mu jąc – gdy na ko mór -

kach krwi pło du jest obec ny an ty -
gen, któ re go nie ma mat ka, to or -
ga nizm ko bie ty mo że roz po znać
ten an ty gen ja ko ob cy i pro du ko -
wać w sto sun ku do nie go prze ciw -
cia ła. Jest to kon flikt se ro lo gicz ny
(ina czej kon flikt mat czy no -pło do -
wy) – u mat ki bra ku je an ty ge nu
RhD (jest ona RhD ujem na). Po -
dob na sy tu acja ist nie je w kon flik cie
płyt ko wym. Je że li płyt ki krwi dziec -

ka za wie ra ją an ty gen odzie dzi czo ny
po oj cu (HPA -1a), a któ re go nie
ma mat ka (bo jest HPA -1a ujem -
na), to or ga nizm mat ki mo że wy -
two rzyć prze ciw cia ła do te go an ty -
ge nu. Te prze ciw cia ła mo gą nisz -
czyć płyt ki krwi pło du, któ re są ko -
mór ka mi od po wie dzial ny mi za pra -
wi dło wy pro ces krzep nię cia krwi.

– Ob ni że nie ich licz by – ma ło -
płyt ko wość – mo że pro wa dzić
do two rze nia się wy bro czyn, wy le -
wów w tym też do bar dzo groź ne -
go wy le wu do ośrod ko we go ukła -
du ner wo we go, któ ry mo że za -
koń czyć się śmier cią pło du lub
no wo rod ka – wy ja śnia prof. Ewa
Bro jer z In sty tu tu He ma to lo gii
i Trans fu zjo lo gii w War sza wie.

Mo że spo wo do wać śmierć
Cho ro ba pło du po ja wia się bez

żad nych ob ja wów u mat ki i mo że
wy stą pić już w pierw szej cią ży.
Zda rza się to u jed nej na dwa ty -
sią ce cię żar nych. Wcze śnie wy kry ta

jest jed nak cał ko wi cie wy le czal na.
Nie ste ty, do nie daw na nie by ło od -
po wied nich me tod, dzię ki któ rym
mo żna by ło pro fi lak tycz nie ba dać
ko bie ty. Ba da nia wy ko ny wa no do -
pie ro tym, któ re do świad czy ły kon -
flik tu płyt ko we go, co w skraj nych
wy pad kach do pro wa dza ło prze cież
do śmier ci ich dziec ka!

Te raz – dzię ki współ pra cy nor -
we skich i pol skich na ukow ców –

bę dzie mo żna unik nąć ta kich
dra ma tów.

– Dzię ki opra co wa niu od po -
wied nich me tod opar tych na ana -
li zie DNA i ba da niu pły tek krwi
ist nie je mo żli wość, aby okre ślić
obec ność an ty ge nu HPA -1a. Tym
sa mym mo żna stwier dzić, któ ra
ko bie ta jest po ten cjal nie na ra żo -
na na kon flikt płyt ko wy, bo jest
HPA -1a ujem na. Ta kie ko bie ty
sta no wią dwa pro cent po pu la cji
i tyl ko one na ra żo ne są na ry zy ko
kon flik tu płyt ko we go w ukła dzie
HPA -1a. Ta kie ozna cze nie an ty -

ge nów wy ko nu je się tyl ko raz, bo
an ty ge ny nie ule ga ją zmia nie
w cza sie ży cia – wy ja śnia Ewa
Bro jer. – Je śli oka że się, że ko bie -
ta jest na ra żo na na ry zy ko kon -
flik tu, bę dzie mia ła wy ko ny wa ne
w In sty tu cie He ma to lo gii (też

nie od płat nie) ba da nia prze ciw -
ciał. Ko bie ty z prze ciw cia ła mi tra -
fia ją pod spe cja li stycz ną opie -
kę II Kli ni ki Po ło żnic twa i Gi ne -
ko lo gii w Szpi ta lu Bie lań skim
w War sza wie, któ ry od wie lu lat
zaj mu je się kon flik tem płyt ko -
wym – pod kre śla pa ni pro fe sor.

Bez płat ne ba da nia
Ba da nia an ty ge nu HPA -1a mo -

żna obec nie wy ko nać bez płat nie
u ko biet do 20. ty go dnia cią ży
w ra mach pro jek tu ba daw cze go
PRE VF NA IT fi nan so wa ne go
z fun du szy pol sko -nor we skiej
współ pra cy na uko wej. Wy star czy
wy peł nić de kla ra cję i zgło sić się
na po bra nie krwi do In sty tu tu He -
ma to lo gii i Trans fu zjo lo gii w War -
sza wie przy ul. Cho cim skiej 5 lub
ul. I. Gan dhi 14 lub do punk tów
po brań wy mie nio nych na stro nie
www.kon flikt plyt ko wy.ihit.waw.pl.

Spe cjal na ak cja na Bia ło łę ce
15 li sto pa da w punk cie po brań

ALAB przy ul. Stru my ko wej 40A
(lok. 15) bę dzie spe cjal na ak cji po -
bie ra nia pró bek krwi od ko biet
w cią ży w kie run ku zba da nia ry zy -
ka wy stą pie nia kon flik tu płyt ko we -
go. Nie jest po trzeb ne skie ro wa nie
od le ka rza, nie trze ba być na czczo.

amk

Ciąża bez konfliktu: zgłoś się na badania
� Większość ludzi słyszała o popularnym konflikcie serologicznym, natomiast niewiele osób o – konflikcie płytkowym. Tymczasem ten drugi,
choć jest rzadszy, w wielu przypadkach okazuje się być tragiczny w skutkach.

Choroba
płodu pojawia się bez
żadnych objawów
u matki i może wystąpić
już w pierwszej ciąży.
Zdarza się to u jednej
na dwa tysiące
ciężarnych.



Wy pra wę do Ame ry ki wy gra łam
w kon kur sie or ga ni zo wa nym
przez De par ta ment Sta nu USA,
Pol sko -Ame ry kań ską Fun da cją
Wol no ści i Szko łę Li de rów, w któ -
rej je stem słu cha czem. Na le ża ło
od po wie dzieć na py ta nia ju ry
i przed sta wić kil ku mi nu to wy film
po ka zu ją cy za an ga żo wa nie
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Ja -
ko suk ce sy przed sta wi łam park
Bo cia ni Za ką tek, wal kę o most
nad Ka na łem Że rań skim, a ta kże

Edu ka cyj ny Za ką tek o Kul tu rze
Ma zow sza – efek ty współ dzia ła nia
miesz kań ców, sa mo rzą du i sto wa -
rzy sze nia Mo ja Bia ło łę ka. Głów ny
cel wi zy ty kon cen tro wał się wo kół
te ma tu wzmoc nie nia przy wódz twa
w spo łecz no ści lo kal nej i bu do wy
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Trzy mia sta – Wa shing ton,
New York, Al ba ny

Zwie dzi łam trzy mia sta, w ka -
żdym z nich co dzien nie od wie -

dza łam po trzy or ga ni za cje, in sty -
tu cje, przed się bior stwa – łącz nie
po nad dwa dzie ścia. By li śmy m.in.
w De par ta men cie Sta nu USA,
urzę dzie mia sta No wy Jork w De -
par ta men cie ds. Mło dzie ży,
na Uni wer sy te cie w Bro okly nie,
me diach lo kal nych oraz w Se na -
cie Sta nu No wy Jork.

Pod czas tej krót kiej wi zy ty po -
czu łam na wła snej skó rze zna cze -
nie sło wa „in ten syw ny”. Mi mo to
chło nę łam wszyst ko wo kół, dzie -

ląc wraz z dzie wię cio ma in ny mi
uczest ni ka mi do świad cze nia, któ -
re mo żna prze nieść na nasz lo kal -
ny grunt, do miejsc w któ rych pra -
cu je my. Ja ko cie ka wost kę za łą -
czam zdję cie par kin gu wie lo po -
zio mo we go. Czy ten po mysł na ra -
cję by tu – nie wiem. Jed nak od te -
go się za czy na zmia na na lep sze,
od szu ka nia in spi ra cji, dys ku sji
i po my słów in nych niż wszyst kie.

Ró żno rod ność – dru gie imię
roz wo ju

W Sta nach ude rzy ła mnie ró -
żno rod ność lu dzi. Zwie dza jąc
wie lo kul tu ro wą dziel ni cę No we go
Jor ku – Bro oklyn, wi dzia łam uli -
ce za miesz ki wa ne przez lu dzi
z ró żnych kra jów, sta nów, re pre -
zen tu ją cych ró żne kul tu ry i tra dy -
cje. Spo tka łam się z tym, o czym
mó wię od daw na: miesz kań cy
przy jezd ni są po ten cja łem i dzię ki
nim War sza wa się roz wi ja. Zdo -
by te do świad cze nia chęt nie prze -
nio sę na bia ło łęc ki grunt. Nie mo -

że być tak, że pie nią dze le żą
na uli cy i nie ma się ko mu po nie
schy lić. Roz wój i suk ces w da nej
oko li cy to efekt wy tę żo nej pra cy,
wie dzy, do świad cze nia, współ pra -
cy z wie lo ma pod mio ta mi. Chęt -
nie się tym zaj mę, je śli bę dę mia ła
mo żli wość w przy szłej ka den cji.

Fre edom ma de in Po land
Pod czas wi zy ty stu dyj nej

w USA wspar li śmy pro jekt pre zy -
den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie -
go – Fre edom ma de in Po land.
Ak cja mia ła na ce lu zwró ce nie
uwa gi na fakt, że to nie zbu rze nie
mu ru ber liń skie go by ło prze ło mo -
we dla oba le nia ko mu ni stycz ne go
blo ku w Eu ro pie, ale Okrą gły
Stół i utwo rze nie w Pol sce pierw -
sze go nie ko mu ni stycz ne go rzą du.
Dzię ki zmia nom za ini cjo wa nym
przez Po la ków ru nął mur ber liń -
ski, do ko na ła się „ak sa mit na re -
wo lu cja” w Cze cho sło wa cji, od zy -
ska ły wol ność i nie pod le głość kra -
je bał tyc kie, Wę gry, Buł ga ria
i Ru mu nia. Ba ner z na pi sem Fre -
edom ma de in Po land pre zen to -
wa li śmy przed Bia łym Do mem,
po mni kiem Ko ściusz ki w Wa -
szyng to nie, przed Se na tem No -
we go Jor ku i w wie lu in nych miej -
scach.

Ma ła – du ża Oj czy zna
Już wkrót ce – 16 li sto pa da od -

bę dą się wy bo ry sa mo rzą do we
i bę dzie cie za sta na wiać się Pań -
stwo na ko go za gło so wać. Na ma -
wiam Pań stwa, aby ście nie prze -
ga pi li te go dnia i uczest ni czy li
w wy bo rach. Pań stwa za an ga żo -
wa nie jest nie zbęd ne dla roz wo ju
na szej lo kal nej spo łecz no ści. To
Wy wy bie ra cie.

Agnieszka Borowska
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Szy mon P. bo wiem po czuł się
za zdro sny o swo ją dziew czy nę.
Kie dy w skle pie pod szedł do niej
nie zna jo my, stwier dził, że te nże
na ru szył stre fę pry wat no ści pa ry,
a co gor sza – jak nic przy sta wiał
się do ko bie ty. Pod szedł więc
do swo je go sa mo cho du, wy cią -
gnął z ba ga żni ka drew nia ną pał kę
i za czął nią okła dać mę żczy znę,
gdy tyl ko wy szedł ze skle pu.

Po za koń cze niu okła da nia wsiadł
do sa mo cho du z part ner ką (i tu ma -
my na my śli ko bie tę, choć ki jek też
mu to wa rzy szył) i od je chał. Po bi ty
też od je chał – ka ret ką do szpi ta la.

Po li cjan ci szyb ko usta li li, że agre -
so rem był 32-let ni Szy mon P. Usły -
szał on za rzut uszko dze nia cia ła, zo -
stał ob ję ty po li cyj nym do zo rem.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Zazdrość po białołęcku
� Każdy zna uczucie zazdrości. Ale nie każdy sobie z nim
radzi tak, jak 32-latek na Białołęce. I całe szczęście…

Parking w Nowym Yorku
Hyde Park, muzeum Prezydenta USA – Franklina Delano

Roosvelta. Pomnik z fragmentami muru berlińskiego

Białołęka z wizytą w USA
� Dziesięć dni mojej amerykańskiej podróży wypełniło poszukiwanie inspiracji – jak współtworzyć miasto.

Kandydatka na radną dzielnicy Białołęka
Lista nr 4, pozycja 2

Platforma Obywatelska

foto: A
dam

 Sarbinow
ski



DZIELNICA ?
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Te re ny na pół noc od par ku Stru -
my ko wa i ul. Me hof fe ra sta rzy bia -
ło łę cza nie na zy wa ją Win ni cą, ale
w Miej skim Sys te mie In for ma cji
na le żą one do No wo dwo rów i tak
też na zy wa ne są przez no wych
miesz kań ców. Wła śnie roz po czy na
się tam bu do wa dwóch ko lej nych
osie dli. Tri ton Win ni ca (przy skrzy -
żo wa niu Dio ni zo sa z Wi no ro śli)
i Za ką tek Asny ka (na ro gu Mo -
dliń skiej i Le śnej Po lan ki) za ofe ru -
ją w su mie pra wie 500 miesz kań
w bu dyn kach o wy so ko ści 3–8 pię -
ter. Pół ty sią ca miesz kań to prze -
cięt nie 1500 no wych miesz kań ców,
w tym 500 dzie ci. Na Bia ło łę ce bu -
du je się wię cej no wych szkół
i przed szko li niż we wszyst kich po -
zo sta łych dziel ni cach ra zem wzię -
tych, ale in fra struk tu ra i tak le d wo
na dą ża za ko lej ny mi fa la mi przed -
szko la ków i pierw szo kla si stów. Co -
raz cia śniej jest też w par ku Stru -
my ko wa, par ku Hen ry kow skim
i na wa le wi śla nym.

Na ra sta ta kże pro blem z ko mu -
ni ka cją miej ską. Dziś z Win ni cy
do naj bli ższej sta cji me tra mo żna

do je chać tyl ko au to bu sem 511,
któ ry co raz czę ściej stoi w kor -
kach na Tra sie Mo stu Pół noc ne -
go. Teo re tycz nie li nia ta po win na
jeź dzić do sta cji Ma ry mont po za -
koń cze niu roz bu do wy mo stu
Gro ta -Ro wec kie go, ale miesz kań -
cy chy ba już przy zwy cza ili się
do no wej tra sy.

A kie dy po wsta nie ocze ki wa ne
od lat przed łu że nie li nii tram wa -
jo wej z Me hof fe ra do Win ni cy?
Za pi sy w bu dże cie War sza wy,
przed sta wio ne przez ra tusz
na proś bę rad ne go Woj cie cha Tu -
ma sza wska zu ją, że tram waj do -
trze tam… w 2018 r.

Obec nie jest już ze zwo le nie
na re ali za cję in we sty cji dro go wej.
W I eta pie nie bę dzie to wła ści wie
„in we sty cja dro go wa”, bo za kła da
bu do wę sa mej li nii tram wa jo wej.
W II eta pie ma po wstać ostat ni
od ci nek ul. Świa to wi da (w prze -
kro ju 2x2), dzię ki któ re mu uli ca
po łą czy się na Win ni cy z Mo dliń -
ską. Nie wia do mo kie dy II etap
bę dzie re ali zo wa ny.

DG

Winnica czeka na tramwaj
� Cztery osiedla w budowie, dwa kolejne w drodze. Tak
wyglądają dziś okolice ul. Winorośli.

„Mi strzo wie ko do wa nia” to
ogól no pol ski pro gram edu ka cyj -
ny, któ ry da je na uczy cie lom nie -
od płat ne wspar cie i na rzę dzia
do na uki pod staw pro gra mo wa -
nia. Pro gram jest re ali zo wa ny
m.in. w Cen trum Na uki Ko per nik.
Jest przy sto so wa ny dla uczniów
klas I -III, IV -VI oraz gim na zjów.
W ra mach pro gra mu w zgło szo -
nych szko łach nie od płat nie szko -
lo nych jest dwóch na uczy cie li,
któ rzy do sta ją sta łe wspar cie i go -

to we sce na riu sze lek cji do re ali za -
cji w ośmiu pół to ra go dzin nych
mo du łach. Pro wa dzi łam w tej
spra wie roz mo wy do ty czą ce in dy -
wi du al nej ofer ty dla na szych
szkół, nie ste ty nie zgło si ła się wy -
star cza ją ca licz ba pla có wek.

Dla cze go to wa żne? Na sze
dzie ci bę dą kie dyś wy ko ny wać za -
wo dy, któ rych obec nie nie je ste -

śmy so bie w sta nie na wet wy obra -
zić. Bie głe po ru sza nie się w świe -
cie no wo cze snych tech no lo gii bez
wąt pie nia bę dzie po moc ne
w przy szło ści. Już te raz pol scy
pro gra mi ści osią ga ją spek ta ku lar -
ne suk ce sy na świe cie i są lau re -
ata mi mię dzy na ro do wych kon -
kur sów, otwie ra ją cych im nie zli -
czo ne mo żli wo ści ka rie ry za wo -
do wej. W 2013 r. wśród 10 naj -
bar dziej po żą da nych za wo dów,
czte ry wy ma ga ły umie jęt no ści
pro gra mo wa nia.

Wszy scy, któ rzy bio rą udział
w pro gra mie „Mi strzo wie ko do -
wa nia”, wy nio są z nie go nie za -
prze czal ny ka pi tał umie jęt no ści
pro cen tu ją cych w przy szło ści.

Elżbieta Świtalska

Mistrzowie kodowania szkolą się na Białołęce
� Najmłodsi białołęczanie poznają właśnie intuicyjny język Scratsch stworzony przez
Massachusetts Institute of Technology. Do bezpłatnego programu przystąpiły cztery
szkoły w naszej dzielnicy: SP 342 przy ul. Strumykowej, SP 257 przy ul. Podróżniczej,
SP 112 przy ul. Zaułek oraz Gimnazjum nr 164 przy ul. Ostródzkiej. Zajęcia z nauki
programowania już się rozpoczęły!

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

tel. 667–509–454
źródło: fot. E

w
a Jastrząb

źródło: m
ateriały inw

estora

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

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

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne 

na wniosek

--  MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa
AAkkccyyjjnnaa, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,  złożony 17 października 2014 r.
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie sieci kanalizacji ściekowej DN 0,20 m L ca 2,0 m w ul. Płochocińskiej
oraz budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L ca 11,0 m w ul. Płochocińskiej na
terenie działek ew. nr 1 z obrębu 4-16-10 i 27z obrębu 4-16-08 w Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy.

--  RRWWEE  SSttooeenn  OOppeerraattoorr  SSpp..  zz  oo..oo..,, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, złożony 10
września 2014 r., uzupełniony 3 października 2014 r., zmieniony 14 października
2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej SN na terenie działek ew. nr 4/2 i 16 z obrębu 
4-06-13 przy ul. Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

--  MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa
AAkkccyyjjnnaa, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,  złożony 10 października 2014 r.
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 380 m w drodze dojazdowej do
ul. Ruskowy Bród na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm
w ul. Ruskowy Bród do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem
wodociągowym na terenie działek ew. nr 14/1, 14/4, 25, 27/1, 27/11 z obrębu 4-16-
03  w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału
Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska
197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od
ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.
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W Pro gra mie Roz wo ju Tras Ro -
we ro wych War sza wy do Ro -
ku 2020, przy go to wa nym przez
Za rząd Trans por tu Miej skie go,
Bia ło łę ka jest pra wie bia łą pla mą.
Pra wie, bo je dy ny bie gną cy przez
dziel ni cę ko ry tarz dla ru chu ro we -
ro we go to ul. Mo dliń ska. Ma on
zbie rać ruch z Ja błon ny, Tar cho -
mi na i No wo dwo rów i po zwa lać
na prze jazd w kie run ku Pra gi.

Mo dliń ską wy ty po wa no na ko ry -
tarz, bo ist nie ją już na niej od cin ki
dróg ro we ro wych: od gra ni cy mia -
sta do Alu zyj nej i od Pło cho ciń -
skiej do mo stu Gro ta, po nad to
ruch ro we ro wy jest do pusz czo ny
na chod ni ku przy węź le z Pło cho -
ciń ską. Dro gi ro we ro we na Mo -
dliń skiej (po za no wy mi od cin ka mi
na jej po cząt ku i koń cu) wy ma ga -
ją jed nak re mon tu. Do 2020 r.

ma ją zo stać na pra wio ne, po wsta -
nie ta kże bra ku ją cy od ci nek mię -
dzy Świa to wi da a Pło cho ciń ską.
Z no wej tra sy ucie szą się z pew no -
ścią ro we rzy ści z… Ja błon ny.

– Miesz kam na Tar cho mi nie,
pra cu ję na Pra dze – mó wi je den
z ro we rzy stów, prze je żdża ją cych
wia duk tem nad Ka na łem Że rań -
skim. – Za miast je chać wzdłuż
Mo dliń skiej wo lę skrę cić w Kon -
wa lio wą, a po tem Por to wą i My śli -
bor ską. Nie ma tam ta kie go ha ła su
jak na Mo dliń skiej, nie ma świa teł,
na jezd ni jest rów ny as falt.

Gdy po wsta nie most Że rań ski,
bę dzie mo żna zu peł nie omi nąć
w dro dze na Pra gę ha ła śli we uli ce
Mo dliń ską i Ja giel loń ską, ko rzy -
sta jąc z pół dzi kiej ście żki nad Wi -
słą. Wy glą da na to, że dro ga ro -
we ro wa na Mo dliń skiej nie urzą -
dza ni ko go. Ro we rzy ści od dróg
wzdłuż naj więk szych ar te rii sa mo -
cho do wych wo lą tra sy bie gną ce
nad Wi słą, ka na ła mi, uli ca mi ob -
ję ty mi stre fą „Tem po 30” i stre fa -
mi za miesz ka nia.

A jak wy glą da ją pla ny dla
wschod niej Bia ło łę ki, na któ rej

ist nie ją tyl ko nie po łą czo ne ze so -
bą frag men ty dróg?

Do 2017 r. Za rząd Miej skich
In we sty cji Dro go wych wy bu du je
dro gę na cią gu ulic Ma ry wil ska –

Czo ło wa – Po lnych Kwia tów,
dzię ki któ rej dro ga nad Ka na łem
Że rań skim zo sta nie pod łą czo na
do sie ci. I to ty le. Pla ny roz wo ju
dróg ro we ro wych do 2020 r. nie

prze wi du ją bar dzo po trzeb ne go
po łą cze nia Zie lo nej Bia ło łę ki
z Tar cho mi nem, dla któ re go klu -
czo wa by ła by bu do wa wy god ne go
prze jaz du przez to ry ko le jo we.
Obec nie ro we rzy ści ja dą cy ze
wschod niej czę ści dziel ni cy do np.
ra tu sza mo gą po ko nać tę ba rie rę
wia duk ta mi w Chosz czów ce lub
Płu dach al bo ul. Pło cho ciń ską.
Ni gdzie nie ma ją wy zna czo nej
dro gi lub pa sa a ogra ni cze nie

pręd ko ści do 50 km/h to dla kie -
row ców fik cja.

– Dla cze go ja dę chod ni kiem?
Bo się bo ję – od po wia da ro we -
rzyst ka spo tka na nad sta cją Płu -
dy. – Nie ro zu miem, dla cze go tu
nie ma od dziel nej dro gi, któ rą
mo żna pod je chać pod gó rę. Prze -
cież to no wy wia dukt.

Brak wy god ne go prze jaz du
przez to ry i do jaz du do sta cji
SKM -ki to rze czy wi ście pro blem,
ale jesz cze go rzej jest na Zie lo nej
Bia ło łę ce, gdzie roz wią zań przy ja -
znych ro we rzy stom nie ma wca le.
Za raz po opusz cze niu stre fy za -
miesz ka nia na wą skich uli cach
roz po czy na się cor ri da z sa mo -
cho da mi, pę dzą cy mi – na oko –
dwu krot nie szyb ciej niż mo żna.

W mia rę bez piecz nie ro we rzy ści
czu ją się tyl ko tam, gdzie za mon -
to wa no pro gi zwal nia ją ce.

Wy glą da na to, że co naj mniej
do 2020 r. ro we rzy ści z Tar cho mi -
na i No wo dwo rów bę dą uprzy wi -
le jo wa ni wzglę dem tych z po zo -
sta łych osie dli. Wkrót ce ma po -
wstać zbu do wa na przez de we lo -
pe ra dro ga na Alu zyj nej, swój
wkład w sieć chce mieć ta kże in -
we stor Ga le rii Pół noc nej, pla nu -
ją cy od ci nek przy no wych to rach
tram wa jo wych.

DG

Białołęccy rowerzyści skazani na zapomnienie
� Białołęcka sieć dróg rowerowych jest ograniczona do Tarchomina i Nowodworów oraz
połączona z warszawską tylko mostem Północnym. Jak wyglądają plany jej rozwoju?

Brak
wygodnego przejazdu
przez tory i dojazdu
do stacji SKM-ki to
rzeczywiście problem, ale
jeszcze gorzej jest
na Zielonej Białołęce,
gdzie rozwiązań
przyjaznych rowerzystom
nie ma wcale.Na wielu ulicach pasy ruchu są tak szerokie, że niskim kosztem

można wytyczyć na nich osobne pasy rowerowe

PROJEKTY OGRODÓW! zagospodarowanie terenu
zielenią i elementami małej
architektury

koncepcje zmian w ogrodach:
mała zmiana - duży efekt

szybko i indywidualnie

Sprawdź promocje 
na jesień 2014!
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� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

13.11, w godz. 16.00–17.00 – Eko -
-brzdąc dla dzie ci w wie ku 2–3 la ta.
Za ję cia dla naj młod szych czy tel ni -
ków. Te ma tem prze wod nim za jęć są
za wo dy. W li sto pa dzie dzie ci do wie -
dzą się, czym zaj mu je się li sto nosz.

15.11, godz. 11.00 – „Bi blio te ka
ba jek”. Fil mo we, so bot nie po ran -
ki w bi blio te ce, pod czas któ rych
dzie ci oglą da ją baj ki oraz uczest -
ni czą w za ba wach.

19.11, w godz. 17.00–18.00 –
„We so ły Przed szko lak”. Spo tka -

nia dla dzie ci w wie ku przed szkol -
nym. Łą czą za ba wy ru cho we
z gło śnym czy ta niem, pra ca mi
kre atyw ny mi. W li sto pa dzie – wy -
pra wa w świat di no zau rów.

20.11, godz. 17.00 – „Eko – Eu -
ro Par ty, czy li he ca na 46 państw”
– za ję cia dla dzie ci w wie ku 6–8
lat. Pod czas spo tkań pre zen to wa -

na jest hi sto ria, cie ka wost ki do ty -
czą ce wy bra nych państw eu ro pej -
skich. Li sto pad jest mie sią cem
po zna wa nia Ho lan dii.

26.11, godz. 17.00 – „Wi taj
War sza wo!” – za ję cia dla dzie ci
w wie ku 8–11 lat. Spo tka nia ma ją
na ce lu za po znać dzie ci ze sto li cą
Pol ski – jej dzie ja mi, ar chi tek tu rą,
kul tu rą. W li sto pa dzie do wie dzą
się, jak War sza wa by ła i jest
przed sta wia na w ma lar stwie i li te -
ra tu rze.

27.11, godz. 17.00 – „Pej zaż
ma lo wa ny mu zy ką” – spo tka nia
dla dzie ci w wie ku 6–7 lat. Łą czą
wie dzę mu zycz ną z warsz ta ta mi
ma lar ski mi. Pod czas naj bli ższe go
spo tka nia dzie ci po zna ją nurt re -
ali zmu w sztu ce, a w tle bę dzie
brzmia ła mu zy ka fol ko wa.

29.11, w godz. 11.00–13.00 –
An drzej ki – dla wszyst kich grup

wie ko wych. Spo tka nie peł ne wró -
żb, prze po wied ni i ma gii.

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.

KC

Zielony listopad na Berensona
� Zielona Biblioteka zaprasza w listopadzie
na bezpłatne warsztaty – zajrzyjcie na Berensona.

Film opo wia da ją cy hi sto rię przy -
gód pię cio let nie go chłop ca i ma łej
ryb ki nie tyl ko za chwy ca ry sun ka -
mi, tę czą barw, ale i sa mym sce na -
riu szem. Te go sa me go dnia ma li
ki no ma ni obej rzą rów nież „Astro
Boy”, ja poń sko -ame ry kań ski film
ani mo wa ny Da vi da Bo wer sa.

Ter min: 11.11, godz. 12.00
– „Po nyo”, godz. 14.00 – „Astro
Boy”. Szcze gó ły
na www.bok.waw.plo raz FB/ki no -
na bo ku. Kon takt: 22 614–66–56.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. van Go gha 1.

kc

Kino na boku – dla dzieci
� Nowe białołęckie kino zaprasza dzieci na „Ponyo”,
bajkę stworzoną przez Hayao Miyazaki, mistrza
japońskiej animacji.

Mó wią na nie go Mgli sty Bil ly.
Lu bi sa mot ność, noc, deszcz i me -
lan cho lię. Jest ma łym chłop cem,
któ ry stra cił swo je go uko cha ne go
ko ta. I szu ka od po wie dzi na nur -
tu ją ce go py ta nia: czy zwie rząt ko
mia ło du szę, a je śli tak, to gdzie
się uda ła po je go śmier ci? Barw -
nie opo wie dzia na hi sto ria w wy -
ko na niu kra kow skie go ze spo łu
te atral ne go wy tłu ma czy dzie ciom
coś, cze go czę sto nie po tra fią ob -
ja śnić do ro śli.

– Przed sta wie nie do ty ka trud -
ne go te ma tu śmier ci, ła god nie
oswa ja z te ma tem prze mi ja nia
i od cho dze nia – tłu ma czy Wal de -

mar Do lec ki, ak tor i ani ma tor
kul tu ry zwią za ny z Bia ło łęc kim
Ośrod kiem Kul tu ry.

Spek takl skie ro wa ny jest głów -
nie do wi dzów po wy żej ósme go
ro ku ży cia, ale po le ca ny rów nież
oso bom do ro słym, a szcze gól nie
fa nom ry sun ko wych opo wie ści.
„Mgli sty Bil ly” Gu il lau me'a Bian -
co zo stał lau re atem na gro dy dla
naj lep sze go ko mik su fran cu sko ję -
zycz ne go pod czas Fe sti wa lu
w An go ule me 2010.

Przed sta wie niu to wa rzy szyć bę -
dą bez płat ne warsz ta ty te atral ne,
dzię ki któ rym wi dzo wie le piej
zro zu mie ją nie dziel ne wi do wi sko.

Ter mi ny: 8 li sto pa da, warsz ta ty:
„Bla ski i cie nie te atru cie ni”,
godz. 10–13, wstęp wol ny.

9 li sto pa da, godz. 12.00, spek -
takl „Mgli sty Bil ly” Te atr Fi gur
Kra ków, wstęp 15 zł.

nat

Komiksowy teatr cieni
� „Mglisty Billy” – znany spektakl krakowskiego Teatru
Figur, w nieszablonowy sposób opowie najmłodszym
widzom o ciemnych stronach życia.
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Wy cho wa nie dziec ka z au ty -
zmem nie jest ła twe i naj le piej
wie dzą to je go ro dzi ce. Jed nym
z nich jest An na Dra gan -Ba braj,
któ ra ma sy na do tknię te go tą
cho ro bą, a za wo do wo jest te ra -
peut ką. Prze ży ła na praw dę wie le
i dla te go wie, że wspar cie w cię -
żkich mo men tach jest naj wa żniej -
sze, a te go bar dzo bra ko wa ło jej
przez la ta. Dla te go po sta no wi ła
po móc i so bie, i in nym, któ rzy nie
wie dzą gdzie szu kać po rad, nie
ma ją z kim po roz ma wiać i wy mie -
nić się do świad cze nia mi. Tak na -
ro dził się po mysł za ło że nia gru py

wspar cia dla ro dzi ców dzie ci ze
spek trum au ty zmu.

– Dzię ki wspól nym dzia ła niom
ra zem z Ma rze ną Man dziej – psy -
cho lo giem z przed szko la „Wiatr
w Ża gle” 11 paź dzier ni ka zre ali zo -
wa ły śmy nasz plan. Ra zem po pro -
wa dzi my dal sze spo tka nia – mó wi
za do wo lo na An na Dra gaj -Ba braj.

Udział w or ga ni zo wa nych spo -
tka niach jest i bę dzie bez płat ny.

Naj bli ższe już 15 li sto pa da
w przed szko lu „Wiatr w ża gle”
na Zie lo nej Bia ło łę ce, wię cej in -
for ma cji: 883–608–708.

AS

Wsparcie dla rodziców dzieci
z autyzmem
� Raz w miesiącu w przedszkolu „Wiatr w Żagle”
przy ulicy Siecznej 5 spotykają się rodzice maluchów
dotkniętych autyzmem.

Or ga ni za to rem kon fe ren cji jest
funk cjo nu ją ca od 2010 ro ku gru -
pa Ghet to Wor ko ut Po land.

– Na szym ce lem jest po pu la ry -
za cja wor ko ut par ku wśród szer -
sze go gro na miesz kań ców War -
sza wy. Pod czas spo tka nia chce my
wy ka zać, że za in te re so wa nie te -
ma tem ro śnie, że lu dzi ćwi czą -
cych, w tym stre et wor ko ut, jest
co raz wię cej i że jest du żo do zro -
bie nia ze stro ny mia sta, aby wes -
przeć ten po zy tyw ny i proz dro -
wot ny trend. Wresz cie chce my
przed sta wić pro jekt bu do wy in -
fra struk tu ry do stre et wor ko -
ut'u na te re nie Bia ło łę ki – za chę -
ca Ma rek Pa sierb ski. Do da je też,
że wła śnie w cza sie spo tka nia ka -
żdy bę dzie mógł przed sta wić swo -

je po my sły na bia ło łęc ki wor ko ut
park.

O co cho dzi?
Wor ko ut to nic in ne go jak ćwi -

cze nia z wy ko rzy sta niem wła snej
ma sy cia ła, ta kie jak „pomp ki”
czy „most ki” tyl ko że wy ko ny wa -
ne na ele men tach za bu do wy miej -
skiej.

– Ćwi cze nia z ob cią że niem wła -
sne go cia ła mo gą być ko lej ną to -
po wą ak tyw no ścią ru cho wą wśród
war sza wia ków i to nie tyl ko wśród
na sto lat ków i mło dzie ży. Stre et
wor ko ut roz wi ja się w za stra sza ją -
cym tem pie pod wie lo ma aspek -
ta mi, wła śnie dla te go war to z na -
mi być 7 li sto pa da – na ma wia Pa -
sierb ski.

Mar cin Ko ro waj, rad ny ki bi cu -
ją cy po my sło wi bu do wy ta kich in -
sta la cji u nas, snu je śmia łe wi zje.
– Cie szy mnie fakt, że mło dzież
się or ga ni zu je i twar do przed sta -
wia swo je po stu la ty. Pa trząc
na po ten cjał na szej dziel ni cy, nie
jest me ga lo ma nią, jak po wiem, że
za mie rzam do pro wa dzić do po -
wsta nia naj więk sze go w War sza -
wie wor ko ut par ku wła śnie
na Bia ło łę ce – za po wia da.

Kon fe ren cja roz po czy na się
o godz. 18.00, przy po mnij my za -
in te re so wa nym, że wor ko ut park
na Bia ło łę ce miał by po wstać
w par ku Pi cas sa lub oko li cach
pla cu za baw przy ul. Od kry tej.
Już w przy szłym ro ku.

AS

Zbudujmy największy „workout park”!
� 7 listopada w białołęckim ratuszu odbędzie się konferencja propagująca ideę workout
parków w stolicy. Jest plan, aby jeden z nich powstał właśnie na Białołęce – a w typowej
przedwyborczej gorączce pomysł urósł nawet do „największego parku w Warszawie”.

Ko ściół św. Mi cha ła Ar cha nio ła
w Gro dzi sku jest – o czym ma ło
kto wie – jed nym z naj cen niej szych
za byt ków War sza wy, a z pew no ścią
naj cie kaw szym za byt kiem Bia ło łę -
ki. Wy bu do wa na z mo drze wio we -
go drew na świą ty nia ko ja rzy się
ra czej z ma low ni czy mi ko ściół ka -
mi na Pod ha lu, niż prę żnie roz wi -
ja ją cą się dziel ni cą wiel kie go mia -
sta. Po wsta ła już w XVI w., z ini -
cja ty wy kró lo wej Bo ny i nie zna ne -
go dziś z na zwi ska szlach ci ca, któ -
ry po dob no miał nie da le ko wsi
Gro dzisk pu stel nię, w któ rej od da -
wał się mo dli twie.

Za cza sów kró la Zyg mun -
ta III Wa zy ko ściół prze szedł
w rę ce ber nar dy nów, któ rym zo -
stał ode bra ny 250 lat póź niej
przez wła dze car skie w ra mach
re pre sji za po par cie po wsta nia
stycz nio we go. Z cza sów ber nar dy -
nów po cho dzi część wy po sa że nia
ko ścio ła z ba ro ko wym oł ta rzem,
fi gu ra mi i ob ra za mi.

Cie ka we są lo sy przy na le żno ści
ad mi ni stra cyj nej ko ścio ła: po
ode bra niu go ber nar dy nom tra fił

pod za rząd księ ży z Pra gi (pa ra fii
„przy ZOO”), ale w la tach 50-
tych stał się fi lią pa ra fii w Mar -
kach. Do pie ro w 1975 r. po wsta ła
w Gro dzi sku – wte dy jesz cze nie
na zy wa nym Zie lo ną Bia ło łę ką –
sa mo dziel na pa ra fia.

Po stę pu ją ca se ku la ry za cja spo -
łe czeń stwa zda je się nie do ty kać

Bia ło łę ki, bo świą ty nia pod czas
nie dziel nych mszy pę ka w szwach.
Dla te go pięć lat te mu od da no
do użyt ku no wą ka pli cę, rów nież
przy ul. Głę boc kiej.

W przy szło ści praw do po dob nie
po wsta nie tam ta kże no wy ko -
ściół.

DG

Bezcenny zabytek Białołęki
�Drewno to materiał łatwopalny, o czym ludzie przekonali się już w epoce kamienia.
Tymczasem kościół przy Głębockiej ma 300 lat i choć wokół szalały wojny, on istnieje.

fot.: M
arcin Jankow

ski i <
ałgorzata Szczepańska



NIERUCHOMOŚCI
·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

NAUKA
·J. polski – nauczycielka, tel. 519-470-820
·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 793-990-330
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin –
keyboard, fortepian, organy, akordeon,

gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal –
tel. 511-486-484

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, naprawy, przeróbki. Tel.
504-824-568; 22-773-15-13
·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
·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

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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

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
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Firma zatrudni Panów do
sprzątania/odśnieżania zamkniętych osiedli
mieszkaniowych na Białołęce, praca od zaraz, tel.
603-924-842
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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
·Kupię garaż blaszak i betoniarkę tel.
697-378-786
·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 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

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

Ogłoszenia drobne nadasz na
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72034

– Pa na na zwi sko zna la złem
na li ście kan dy da tów do sej mi ku
ma zo wiec kie go.

– Je stem ro do wi tym war sza wia -
ni nem, znam więc to mia sto
od dzie siąt ków lat. A Ma zow sze
po zna łem do kład nie pro wa dząc
kam pa nię wy bor czą żo ny – Jo lan -
ty Szy ma nek -De resz, któ ra dwu -
krot nie zo sta ła po słan ką do Sej -
mu z te go wła śnie re gio nu.

– Bez par tyj ny, na li ście SLD?
Dla cze go?

– Od po wiedź jest pro sta. Wy -
da je mi się, że SLD, po okre sie
prze sto ju, jest zno wu par tią bę dą -
cą naj bli żej lu dzi, naj bar dziej ro -
zu mie ją cą ich pro ble my i na dzie -
je. Do udzia łu w wy bo rach za chę -
cił mnie świet ny dzia łacz SLD –
Ja cek Pu żuk.

– Co Pan ofe ru je Ma zow szu?
– Chce mnie Pan, re dak to rze,

za chę cić do fe sti wa lu obiet nic?
Nic z te go. Nie za mie rzam obie cy -
wać, za mie rzam dzia łać, za mie -
rzam pa trzeć na rę ce tym, któ rzy
dys po nu ją pie niędz mi na roz wój
jed ne go z naj pięk niej szych re gio -
nów Pol ski. Ale za mie rzam ta kże
– ko rzy sta jąc z me go do świad cze -
nia – pod po wia dać im gdzie i w co
in we sto wać. Tak, aby po ży tek z te -
go od czuł ka żdy miesz ka niec Ma -
zow sza. Wa żną kwe stią bę dzie

więc wy ko rzy sta nie fun du szy eu -
ro pej skich. Choć by na tak za nie -
dba ne dzie dzi ny jak trans port, słu -
żba zdro wia, czy wresz cie kul tu ra.

– Li sta po trzeb jest dłu ga…
– A pie nię dzy, jak to by wa, za -

wsze za ma ło. Cho dzi więc o ich
ra cjo nal ne wy da wa nie.

Bę dę wspie rać oso by przed się -
bior cze, za rad ne, am bit ne. Zaw -
sze mo gą na mnie li czyć dzia ła cze
sa mo rzą do wi, bo prze cież – niech
to nie brzmi jak slo gan, ale ja ko
nor mal na praw da – Rzecz po spo -
li ta po win na na le żeć do oby wa te -
li. I to oni po win ni po dej mo wać
jak naj wię cej de cy zji we wła snych
spra wach.

Dla te go nie na mó wi mnie Pan
do two rze nia dziś pro gra mów
ode rwa nych od rze czy wi sto ści,
prze zna czo nych wy łącz nie
na kam pa nię wy bor czą.

Pro gram mu si po wsta wać w od -
po wie dzi na rze czy wi ste po trze by.
Ofe ru ję miesz kań com Ma zow sza
swo je do świad cze nie za wo do we
i ży cio we, pro po nu jąc wspól ną
pra cę, wspól ne ini cja ty wy, wspól -
ne my śle nie o na szym re gio nie.

Mam na dzie ję, że ta ki spo sób
my śle nia, a w przy szło ści dzia ła -
nia, przy pad nie wy bor com do gu -
stu.

Roz ma wiał JP

Proponuję wspólne
myślenie o naszym regionie
� Rozmowa z Pawłem Dereszem, kandydatem
do sejmiku wojewódzkiego z listy SLD.



Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -
ne ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

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

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

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

7-8.XI, 10-21.XI

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 35

Py ta nie tyl ko, czy rze czy wi ście
nie do brzy? W koń cu to ta cy sa mi
lu dzie jak my wszy scy. O zwró ce -
nie uwa gi na ludz ką twarz kon tro -
le ra ape lu je też Za rząd Trans por -
tu Miej skie go, roz po czę tą nie -
daw no kam pa nią „Pra cu ję ja ko
kon tro ler bi le tów”.

He rod -ba by?
Co z niej wy ni ka? Mo żna się

na przy kład do wie dzieć, że ZTM
za trud nia 200 kon tro le rów – tyl -
ko 11 z nich to ko bie ty. Zacz nij my
więc od nich: czy są to he rod -ba -
by, po tra fią ce za trzy mać ga po wi -
cza wy cią gnię ciem rę ki? Nie. To
ab so lut nie naj zwy klej sze ko bie ty,
ja kich na uli cy mi ja my dzie siąt ka -
mi. Na co na rze ka ją naj czę ściej,
oprócz wul gar no ści i szar pa nin,
któ rych nie bra ku je? Na zło śli -
wość ga po wi czów i wspie ra nie ich
przez resz tę pa sa że rów. – Naj czę -
ściej, gdy pa sa żer nie ma bi le tu,
nie ma też przy so bie żad ne go do -
ku men tu to żsa mo ści. Przy naj -
mniej tak twier dzi. W ta kiej sy tu -
acji trze ba za dzwo nić po po li cję
lub straż miej ską, któ rej funk cjo -
na riu sze ma ją mo żli wość po twier -
dze nia da nych oso bo wych. Za zwy -
czaj też, po przy jeź dzie pa tro lu,
znaj du je się do wód, pasz port al bo
le gi ty ma cja stu denc ka. Po co stra -
ci li śmy go dzi nę sto jąc na przy -
stan ku, po co an ga żo wa li śmy słu -
żby po rząd ko we? – mó wi Eli za,
któ ra jest kon tro ler ką od trzech

lat. Cie ka we zda rze nia na słu żbie?
– Spraw dza łam bi le ty. Jed na z pa -
sa że rek od ra zu po wie dzia ła, że
nie ma bi le tu i wrę czy ła mi do wód
oso bi sty. Już to by ło dziw ne, po -
nie waż za zwy czaj mu szę o to wal -
czyć kil ka dzie siąt mi nut. Chwi lę
póź niej wsta ła i po wie dzia ła:
„Pro szę so bie usiąść, bę dzie pa ni
wy god niej wy pi sy wać we zwa nie”.

Czy tę pra cę da się lu bić?
– Ja lu bię swo ją pra cę za sta ły

kon takt z ludź mi i brak mo no to -
nii. Ka żde go dnia dzie je się coś
in ne go – mó wi To masz, w za wo -
dzie od 31 lat. – Nie zbęd na jest
ta kże po go da du cha. Gdy wcho -
dzę do au to bu su peł ne go lu dzi,
mam do wy bo ru: al bo po wiem
pod no sem „dzień do bry” i za cznę
z mi ną ska zań ca spraw dzać bi le ty,
al bo gło śno, z peł nym uśmie chem
na twa rzy przy wi tam się, do ka -
żde go się uśmiech nę i po dzię ku ję
za oka za nie bi le tu. Zaw sze wy bie -
ram dru gą opcję i pro szę mi wie -
rzyć – w więk szo ści przy pad ków
pa sa że ro wie od po wia da ją tym sa -
mym. Kie dyś na tra sie plac Ban -
ko wy – Kró lew ska re gu lar nie spo -
ty ka łem ga po wi cza. Pod czas
pierw szej kon tro li tak się ucie szył
na nasz wi dok, że opła cił we zwa -
nie na miej scu z ko men ta rzem –
„Ni gdy was nie spo ty kam, więc

pła cę na miej scu”. Przy ko lej nych
kon tro lach, jak sta rzy zna jo mi, ro -
zu mie li śmy się bez słów. Pa sa żer

pła cił, ja wy sta wia łem we zwa nie.
Z cza sem jed nak pod dał się i za -
czął ku po wać bi le ty. Pew nie do -
szedł do wnio sku, że jest to jed -
nak bar dziej eko no micz ne.

Ja pła cę, to i Pan za pła ci
Sko ro o wspie ra niu ga po wi -

czów by ła mo wa, swo je do po wie -
dze nia ma też Sła wo mir, ta kże
pra cu ją cy ja ko kon tro ler od po -
nad trzech de kad. – Ostat nio
spraw dza łem bi le ty na Wo li. Naj -
pierw po pro si łem o bi let mło de go
mę żczy znę, a póź niej pa na mniej
wię cej w mo im wie ku. Star szy
mę żczy zna nie miał bi le tu, nie
chciał oka zać do ku men tu po -
twier dza ją ce go to żsa mość i w do -
sad ny spo sób za czął wy ra żać swo -
ją opi nię na te mat kon tro le rów
i ko niecz no ści ka so wa nia bi le tów.
W tym mo men cie w dys ku sję włą -
czył się młod szy pa sa żer, któ re mu
wcze śniej spraw dza łem bi let i do -
bit nie za zna czył, że sko ro on pła ci
za bi let, to dla cze go ktoś ma być
w uprzy wi le jo wa nej po zy cji. To
był po czą tek wiel kiej dys ku sji,
w któ rą za an ga żo wa li się wszy scy

pa sa że ro wie ja dą cy au to bu sem.
Oso by po dzie li ły się na dwa obo -
zy, „zwo len ni ków” i „prze ciw ni -
ków” kon tro lo wa nia bi le tów. Wy -
sia da jąc po dzię ko wa łem mło de -
mu czło wie ko wi za wspar cie. To
by ło bar dzo bu du ją ce.

My śla łam, że to pod ryw…
Czy li idzie no we? Drob ny mi

kro ka mi, ale chy ba jed nak
tak. I co raz czę ściej zmie nia się
też po dej ście pa sa że rów bez bi le -
tu do kon tro le ra. I to nie ko niecz -
nie w stro nę ak cep ta cji. Ot, przy -
kład przy ta cza ny przez Mi cha ła,
słu cha cza stu diów dok to ranc kich
(kon tro ler w ko mu ni ka cji od sied -
miu lat): – Pod je żdża tram waj.
Ob ser wu ję pa sa że rów w po jeź dzie
i wi dzę, że dziew czy na przy oknie
nie ma bi le tu. La ta do świad cze -
nia. Pa sa że ro wie ja dą cy na ga pę
za zwy czaj ner wo wo roz glą da ją się
po wjeź dzie po jaz du na przy sta -
nek i szu ka ją wzro kiem kon tro le -
rów. Uśmiech ną łem się do niej
i po my śla łem, że wy sią dzie. Ale
gdzie tam, twar do sie dzi. Wcho -
dzę do tram wa ju, pod cho dzę

i pro szę o bi let. Dziew czy na na to
z roz bra ja ją cą szcze ro ścią: „Nie
mam”. Py tam więc: „Dla cze go pa -
ni nie wy sia dła? Prze cież wi dzia ła
nas pa ni”. Na co sły szę od po -
wiedź: „Bo ja my śla łam, że się pa -
nu spodo ba łam”.

Jak wi dać, ni by ka nar, a też
czło wiek. I bez wzglę du na na sze
po dej ście do ka so wa nia bi le tów,
nie wol no o tym za po mi nać.

I jesz cze kil ka cy fe rek na ko -
niec: naj now sze da ne do ty czą ce
kon tro li bi le tów po cho dzą
z sierp nia te go ro ku. Skon tro lo -

wa no wów czas 350 345 pa sa że -
rów. Wy sta wio no 15 571 we zwań
do za pła ty, 2911 osób uiści ło
opła tę bez po śred nio u kon tro le -
ra, czy li łącz na licz ba ga po wi czów
to 18 482 oso by – wła śnie wy mie -
nia ne na wstę pie 5 pro cent.

(wt)

Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.

18 tysięcy
gapowiczów ZTM
zarejestrował w jednym
miesiącu – sierpniu.
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Pa sa żer naj pierw stwier dził, że
nie ma bi le tu, a póź niej, że nie
po sia da ta kże żad ne go do wo du
to żsa mo ści. W ta kiej sy tu acji
kon tro le rzy są zo bo wią za ni

do we zwa nia stra ży miej skiej
bądź po li cji. Usta li li więc z pa sa -
że rem, że do ja dą do pę tli na No -
wo dwo rach, a tam już ga po wi -
czem zaj mą się mun du ro wi.

Oka za ło się jed nak, że na jeź dzie
bez bi le tu się nie skoń czy…

Naj pierw bo wiem ga po wicz
pró bo wał uciec, a gdy to się nie
uda ło, stwier dził, że źle się czu je
i mu si usiąść. Gdy jed nak zbli żył
się do ław ki, wy cią gnął po jem nik
z ga zem łza wią cym, któ rym za -
ata ko wał kon tro le ra, a póź niej
za czął go okła dać po gło wie
i twa rzy. W su kurs za ata ko wa ne -
mu przy szedł ko le ga i obez wład -
nił na past ni ka, któ re go wkrót ce
prze ję ła po li cja.

Mógł być tyl ko man dat, a bę -
dzie po ku ra tor. Tyl ko w tym ro -
ku do szło do 47 na pa ści na kon -
tro le rów. Dla po rów na nia –
w 2013 by ło ich… dzie więć.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Kontroler pobity na Nowodworach
� Na Nowodworach podczas sprawdzania biletów
w autobusie 101 gapowicz zaatakował gazem,
a później pobił kontrolera.
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