
Wstępne wyniki wyborów, które
ogłosiła Dzielnicowa Komisja Wy-
borcza były jednak inne. Dawały
Platformie 11 mandatów. A jednak
PO będzie miała ich 12. Dlaczego?

We wtorek wszystko wskazywa-
ło na to, że Platformie przypa-
dło 11 mandatów, Prawu i Spra-
wiedliwości – 6, Inicjatywie
Mieszkańców Białołęki – 4, a Go-
spodarności – 2.

Ostatecznie podział jest inny.
Platforma będzie miała samo-

dzielną większość, a PiS pięciu
radnych. O co chodzi? Popełnio-
no błąd przy przyznawaniu man-
datów metodą D'Hondta. A wła-
ściwie błąd ten popełnił kompu-
ter, co w zasadzie nikogo podczas
tych wyborów nie powinno dziwić.

Metoda D'Hondta przyznaje
mandaty poszczególnym komite-
tom za pomocą kolejnych ilora-
zów liczby głosów oddanych
na daną listę. Liczbę głosów dzieli
się kolejno przez 1, 2, 3 itd. Naj-

większe wyniki to mandaty dla
poszczególnych komitetów.

W drugim okręgu wynik trze-
ciego ilorazu PO był identyczny
z drugim ilorazem PiS. Przepisy
wyraźnie mówią, że w takiej sytu-
acji mandat otrzymuje ten komi-
tet, który otrzymał więcej głosów
(art. 444 par. 2 Kodeksu wybor-
czego). Jednak system zliczający
głosy przyznał go Prawu i Spra-
wiedliwości a komisja przyjęła ta-
ki wynik wyborów.

W środę Komisarz Wyborczy
w Warszawie wydał postanowie-
nie wzywające Dzielnicową Ko-
misję Wyborczą do ponownego
ustalenia wyników wyborów
i sprostowania protokołu. W po-
stanowieniu czytamy, że wynik
wyborów został ustalony niepra-
widłowo, a komisja powinna
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Zaważył jeden głos
� Każdy wyborca Platformy Obywatelskiej w drugim okręgu może powiedzieć, że to
dzięki niemu. Podobnie jak każdy zwolennik PiS, który tym razem nie zagłosował,
może pluć sobie w brodę. Ostatniej niedzieli przekonaliśmy się, ile znaczy jeden głos.
Jednym głosem bowiem PO uzyskała trzeci mandat w drugim okręgu, który dał partii
samodzielną większość w radzie dzielnicy.



przy usta la niu wy ni ków wziąć
pod uwa gę pierw sze zda nie z re -
gu la cji okre ślo nej w art. 444
par. 2 Ko dek su wy bor cze go.

PO trium fu je na wschod niej
Bia ło łę ce

Plat for ma uzy ska ła czte ry man -
da ty na wschod niej Bia ło łę ce.
Głów nie dzię ki bar dzo do brym
wy ni kom Wal de ma ra Ro sza ka
i Agniesz ki Bo row skiej, ale ta kże
in nych kan dy da tów, rów nież tych,
któ rzy do ra dy się nie do sta li. Li -
sta PO by ła tu bar dzo moc na
i bar dzo do brze „pra co wa ła”.

Po dob nie by ło na No wo dwo rach.
Tu PO zdo by ła trzy man da ty,
a o wiel kim suk ce sie mo że mó wić
Mar cin Ko ro waj, któ ry kan dy du jąc
z dru gie go miej sca na li ście zro bił
naj lep szy wy nik w okrę gu. Po pu lar -

ny rad ny Woj ciech Tu masz wszedł
do ra dy wy łącz nie dzię ki wła sne mu
wy ni ko wi a nie wie le bra ko wa ło
a man da tu by nie miał, mi mo do -
bre go re zul ta tu. Li sta Go spo dar no -
ści w prze ci wień stwie do li sty PO
nie „pra co wa ła” pra wie wca le.

IMB – wzrost o 400%
O suk ce sie mo że mó wić Ini cja -

ty wa Miesz kań ców Bia ło łę ki, któ -
ra bę dzie mia ła czte rech rad nych
(w mi nio nej ka den cji był nim tyl -
ko Piotr Ba siń ski). IMB wy ra sta
zresz tą na li de ra po śród ko mi te -
tów lo kal nych, zo sta wia jąc zde cy -
do wa nie w ty le Go spo dar ność.

Bla maż SLD
To tal ną klę ską za koń czy ły się

wy bo ry dla So ju szu Le wi cy De -
mo kra tycz nej, któ ry po raz pierw -
szy w hi sto rii Bia ło łę ki nie bę dzie
re pre zen to wa ny w ra dzie dziel ni -

cy. Ca ła li sta tej par tii zdo by wa ła
mniej gło sów niż nie je den kan dy -
dat kon ku ren cyj nych ugru po wań.

PO chce ko ali cji
Po mi mo zwy cię stwa da ją ce go sa -

mo dziel ną mo żli wość rzą dze nia
dziel ni cą, Plat for ma Oby wa tel ska
chce mieć ko ali cjan ta, aby układ
w ra dzie był sta bil niej szy. Pro po zy -
cję otrzy ma ła Go spo dar ność. Ak tu -
al nie trwa ją roz mo wy, ale wciąż ofi -
cjal nie nie wia do mo, kto miał by być
wi ce bur mi strzem z Go spo dar no ści.

Prze gra ne „je dyn ki”
Nie za wsze by cie je dyn ką li sty

gwa ran to wa ło man dat. W dru gim
okrę gu Ma riu sza Wajsz cza ka (PO)
po ko na ły aż trzy oso by, zaś od Łu -
ka sza Opraw skie go (PiS) lep szy
był Piotr Oracz. Na wschod niej
Bia ło łę ce Ja cek Pod dęb niak (Go -
spo dar ność) zo stał po ko na ny
przez Łu ka sza Pel ca (sy na wie lo -
let nie go rad ne go Krzysz to fa Pel -
ca). Mag da le na Ro gu ska (PO) po -
zna ła go rycz po ra żki z Mar ci nem
Ko ro wa jem. Jed nak dla pa ni Mag -
dy prze gra na ta nie jest tak do tkli -
wa, jak dla wy mie nio nych pa nów,
po nie waż man dat zdo by ła.

Kto w Ra dzie War sza wy?
Gdy od da je my ga ze tę do dru ku

trwa ba ła gan po wy bor czy a wy ni ki
gło so wa nia do ra dy mia sta wciąż
są li czo ne. Nie ofi cjal nie wia do -
mo, że man da ty zdo by li oby dwo je
bia ło łęc cy kan dy da ci PO, czy li
Piotr Ja wor ski i Alek san dra Ga -
jew ska. Nie wie my, kto do stał się
z li sty PiS. Praw do po dob nie man -
da tu rad ne go mia sta nie zdo był
Se ba stian Wierz bic ki, kan dy dat
SLD na pre zy den ta War sza wy.

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Do tej po ry bia ło łę cza nie no cą
mu sie li szu kać po mo cy me dycz -
nej na Pra dze (ul. Dą browsz cza -
ków 5a), Bród nie (ul. Kon dra to -
wi cza 27b), a ta kże w Szpi ta lu
Bie lań skim (ul. Ce głow ska 80).
Przy wspar ciu miesz kań ców,
po kil ku la tach sta rań, wresz cie

się uda ło: co dzien nie mię -
dzy 18.00 a 8.00, a w so bo ty, nie -
dzie le i świę ta przez ca łą do bę
na Mi le nij nej dy żu ro wać bę dą le -
ka rze.

Kon takt z przy chod -
nią: 22 519–33–41.

(red)

Nocna pomoc już działa
� W październiku radna Anna Majchrzak zapowiadała,
że doprowadzi do powstania w dzielnicy punktu nocnej
pomocy lekarskiej. Dopięła swego: na początku
listopada przychodnia przy Milenijnej rozpoczęła
przyjmowanie pacjentów po godzinie 18.00.
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Zaważył jeden głos

Kto zo stał rad nym?
Okręg 1

Da riusz Ostrow ski (PiS), Zo fia Su ska (PiS), Piotr Smo czyń ski
(PO), Zbi gniew Ma dziar (PO), Mar cin Adam kie wicz (IMB)
Okręg 2

Piotr Oracz (PiS), An na Maj chrzak (PO), Elżbie ta Świ tal ska
(PO), Pa weł Ty burc (PO), Piotr Ba siń ski (IMB)
Okręg 3

Wik tor Kli miuk (PiS), Mar cin Ko ro waj (PO), Mag da le na Ro gu -
ska (PO), Ewa Ga jew ska (PO), Woj ciech Tu masz (Go spo dar ność),
Piotr Ciesz kow ski (IMB)
Okręg 4

Piotr Goz dek (PiS), Wal de mar Ro szak (PO – 1738 gło sów, re kord
tych wy bo rów), Agniesz ka Bo row ska (PO), An na My śliń ska (PO),
Jo an na Ra bicz ko (PO), Ma rio la Ol szew ska (IMB), Łu kasz Pelc
(Go spo dar ność)

„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
.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Na pierw szy rzut oka przed łu że -
nie tar cho miń skiej li nii tram wa jo -
wej wy glą da na go to we, ale to tyl -
ko po zo ry. Bu do wa opóź nia się,
bo ko niecz ne by ło spo rzą dze nie
za mien nej do ku men ta cji dla pę tli
Tar cho min Ko ściel ny. Znacz nie
po wa żniej sze pro ble my wy stą pi ły
przy bu do wie pod sta cji przy Ćmie -
low skiej, gdzie wy so ki po ziom wód
grun to wych zmu sił tram wa ja rzy
do zmia ny pro jek tu i zbu do wa nia
lep sze go od wod nie nia. Pro ble my
te spra wia ją, że pra ce nad li nią po -
trwa ją jesz cze do koń ca ro ku.

– Wy ko na no i za be to no wa no
ca łość rusz tu to ro we go w cią gu
uli cy Świa to wi da oraz Pro jek to -
wa nej, na szla ku trwa hu mu so wa -
nie to ro wi ska – mó wi Mi chał Po -
wał ka, rzecz nik Tram wa jów War -
szaw skich.

– Trwa ją pra ce to ro we na pę tli
Tar cho min Ko ściel ny. Obec nie
wy ko nu je my pe ro ny oraz roz wie -
sza na jest sieć trak cyj na. Po za -
koń cze niu tych prac wy ko naw ca
przy stą pi do ro bót zwią za nych
z za go spo da ro wa niem te re nów
zie lo nych, ob ję tych kon trak tem.

We dług ak tu al ne go har mo no -
gra mu bu do wa po win na za koń -
czyć się 28 grud nia, ale nie ofi cjal -
nie wia do mo, że ter min ten jest
moc no za gro żo ny i ro bot ni cy mu -
szą pra co wać na wię cej zmian, że -
by przy naj mniej spró bo wać zdą -
żyć. Bu do wa za koń czy się więc
w okre sie wiel kie go fe sti wa lu
świą tecz no -urlo po we go, któ rym
po przy wró ce niu dnia wol ne go
w świę to Trzech Kró li stał się
okres od 24 grud nia do 6 stycz nia.
Je śli od bio ry tech nicz ne prze bie -
gną spraw nie, tram wa jem po je -

dzie my w stycz niu. Je śli nie – no
cóż, po stycz niu jest lu ty.

Co zmie ni się w ko mu ni ka cji?
Miesz kań cy Tar cho mi na już te raz

za sta na wia ją się, ja kie zmia ny cze -
ka ją du blu ją ce tram waj li nie au to -
bu so we. Za rząd Trans por tu Miej -
skie go na ra zie od ma wia ko men ta -
rza, ale na ca łym osie dlu przy by wa
wiat przy stan ko wych – ta kże w tych
za to kach, któ re do tąd by ły wy ko rzy -
sty wa ne tyl ko pod czas ob jaz dów.
Ich lo ka li za cja wska zu je, że przy naj -
mniej część au to bu sów prze nie sie
się ze Świa to wi da na Świ der ską.
Naj po wa żniej szy mi kan dy da ta mi
do zmia ny tra sy są 509 i 186, du blu -
ją ce no wy od ci nek to rów na ca łej
dłu go ści, ale nie ofi cjal nie wia do mo,
że ZTM roz wa ża prze su nię cie tra -
sy 516, tak by kur so wa ło ono Ćmie -

low ską, Świ der ską i Od kry tą. W za -
sa dzie pew na jest już li kwi da cja E -
-4.101 praw do po dob nie bę dzie kur -

so wać rza dziej i ta kże zmie ni tra sę,
by ob słu żyć go rzej sko mu ni ko wa ne
czę ści Tar cho mi na.

DG

Tramwaje pojadą zimą
� Na Tarchomin Kościelny nie dojedziemy tramwajem ani na Boże Narodzenie, ani
na Sylwestra. Budowa zakończy się dopiero na przełomie roku, potem nastąpią
odbiory techniczne.

Według
aktualnego
harmonogramu budowa
powinna zakończyć
się 28 grudnia, ale
nieoficjalnie wiadomo, że
termin ten jest mocno
zagrożony a robotnicy
muszą pracować
na więcej zmian, żeby
przynajmniej spróbować
zdążyć.

EEG Bio fe ed back jest me to dą te ra peu tycz ną. Wy wo dzi się
z USA – po pra wia sku tecz ność funk cjo no wa nia umy słu. Me -
to da ta po cząt ko wo by ła sto so wa na przez ko smo nau tów
w ośrod kach NA SA przy no si po zy tyw ne efek ty w przy pad ku:
pro ble mów szkol nych, bra ku kon cen tra cji, dys lek sji, za bu rzeń
uwa gi, ADHD a ta kże przy spek trum au ty zmu.

EEG Bio fe ed back jest me to dą da ją cą trwa łe efek ty, po nie -
waż dzię ki sys te ma tycz ne mu prze twa rza niu mózg uczy się no -
wych sche ma tów dzia ła nia.

Ko rzy ści:
– po pra wa pa mię ci
– wy daj niej sza pra ca na lek cjach
– po pra wa kon cen tra cji i uwa gi, per cep cji
– lep sze przy swa ja nie na uki ję zy ka ob ce go
– re duk cja stre su

Spe cja li zu je my się w uspraw nia niu pra cy mó zgu: dia gno zie
– ba da niu QE EG (ana li za bio elek trycz no ści fal mó zgo wych)
i w tre nin gach me to dą EEG Bio fe ed back. 

Tre ning EEG Bio fe ed back jest bez in wa zyj ny – elek tro dy są
przy kle ja ne przy po mo cy spe cjal nej pa sty kle ją cej. Elek tro dy
od czy tu ją ak tu al ny za pis bio elek trycz ny, a sprzęt me dycz ny
prze twa rza ten za pis na ilo ścio wy za pis fal mó zgo wych. Dzię ki
te mu mo że my ob ni żać ak tyw ność fal mó zgo wych, któ rych jest
zbyt du żo, a wzmac niać te, któ rych jest zbyt ma ło. Na ekra nie
ob ser wo wa nym przez dziec ko wi docz ne jest to ja ko zmia -
na w grze lub pod czas oglą da nia fil mu.

NEURON-BIOFEEDBACK
Warszawa-Białołęka, ul. Atutowa 13 

Tel. 694 231 213
ATRAKCYJNE CENY !

Zapraszamy na zajęcia
rozwojowe dla dzieci 

w wieku szkolnym

RABAT NA BADANIE QEEG - 15%
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Port Że rań ski po wstał w la -
tach 50. na po trze by elek tro cie -
płow ni, do któ rej do star cza no wę -
giel bar ka mi rzecz ny mi, na po -

wierzch ni 260 ha u uj ścia Ka na łu
Że rań skie go do Wi sły. Od rze ki
od dzie la go Ślu za im. Ta de usza
Til lin ge ra, tuż po otwar ciu za li -
cza na do naj więk szych na świe cie.
Obec nie port słu ży miesz kań com
Bia ło łę ki głów nie ja ko wi dok
za oknem pod czas jaz dy Mo dliń -
ską. Czy to się zmie ni?

– Obec nie naj bar dziej ak tu al ne
są dzia ła nia zwią za ne z ma ły mi
kosz ta mi np. spra wy po rząd ko we,
usta wie nie ma łej ar chi tek tu ry ty pu
ła wecz ki, do pro wa dze nie chod ni -
ków, ani ma cja te re nu po przez or -
ga ni zo wa nie im prez, utwo rze nie
ście żek ro we ro wych na nad brze żu,
ozna ko wa nia szla ków – mó wi rad -
na Agniesz ka Bo row ska.

Wi zje są pięk ne
Wi zja dzia łań re wi ta li za cyj nych

w Por cie Że rań skim zo sta ła już
przy ję ta przez ko mi sję po li ty ki
spo łecz nej ra dy Bia ło łę ki i za kła -
da bu do wę tam obiek tów spor to -
wych oraz wy ko rzy sta nie in du -
strial ne go cha rak te ru miej sca.
W por cie mo gły by po wstać: przy -
stań z mo żli wo ścią cu mo wa nia
stat ków wy ciecz ko wych ze Sta -
rów ki i Se roc ka, wy po ży czal nie
sprzę tu wod ne go, sie dzi ba klu bu
spor tów wod nych i miej sce
do edu ka cji eko lo gicz nej. Przez
port mia ły by prze bie gać ta kże
ście żki ro we ro wo -bie go wo -nar -

ciar skie. Pięk na wi zja, praw da?
Szko da, że to tyl ko wi zja i nie
wia do mo na ra zie nic o fi nan so -
wa niu tych atrak cji.

W przy szłym ro ku bie gną ca
nad Por tem Że rań skim kład ka
do od po pie la nia zo sta nie prze bu -
do wa na na most ro we ro wo -pie -
szy. Na in ne in we sty cje jesz cze
po cze ka my. A jak będzie kiedyś?

– Ka nał Że rań ski oraz przy le -
ga ją cy do nie go port mo że być ta -
ką sa mą atrak cją tu ry stycz ną dla
War sza wy jak dla Bu da pesz tu
Wy spa św. Mał go rza ty – mó wi
Bo row ska. – Zwie dza ją cy Bu da -
peszt chęt nie de cy du ją się na rejs
stat kiem i po zna nie pa no ra my
sto li cy Wę gier od stro ny rze ki.
Po dob nie jest w Wied niu, gdzie
„pięk nym mo drym Du na jem”
mo że my do pły nąć do La sku Wie -
deń skie go. Rze ki i ka na ły są na -
tu ral nym po ten cja łem tu ry stycz -
nym, spor to wym i re kre acyj nym
na sta le wpi su ją cym się w kli mat
miast.

DG

Co z Portem Żerańskim?
� Leżący naprzeciwko centrum Warszawy Port Praski wkrótce zostanie
zagospodarowany. A co z portem na Żeraniu?

W porcie
mogłyby powstać:
przystań z możliwością
cumowania statków
wycieczkowych ze
Starówki i Serocka,
wypożyczalnie sprzętu
wodnego, siedziba klubu
sportów wodnych
i miejsce do edukacji
ekologicznej.

Ma na imię Fran ci szek i je go
przyj ście na świat – i, co wa żniej sze,
za mel do wa nie – ozna cza, że ofi cjal -
nie bia ło łę czan jest sto ty się cy. Fak -
tycz nie ta licz ba mo że być na wet
o po ło wę więk sza – nie wszy scy bo -
wiem tu miesz ka ją cy są za mel do wa -
ni. A Fran ci szek jest – uro dził się
w czerw cu i wraz z ro dzi ną miesz ka
w osie dlu Zie lo na Do li na, a wraz
z je go mel dun kiem Bia ło łę ka sta ła
się dzie wią tą dziel ni cą prze kra cza -
ją cą sto ty się cy miesz kań ców.

Ro dzi com gra tu lu je my, Fran -
ko wi ży czy my, by przed peł no let -
no ścią do cze kał me tra na Bia ło łę -
kę, tram wa ju i ki na…

Bar dziej pew ne jest to, że już
za czte ry la ta, po ko lej nych wy bo -
rach sa mo rzą do wych, dzię ki nie -
mu Bia ło łę ka bę dzie mieć nie 23,
a 25 rad nych. Cze mu nie te raz?
Bo przy ob li cza niu licz by rad nych
(jest uwa run ko wa na licz bą miesz -
kań ców) bie rze się „stan li czeb -
ny” dziel ni cy na 31 grud nia w ro -
ku po prze dza ją cym wy bo ry.

Kie dy bę dzie wię cej wi ce bur mi -
strzów?

Ina czej mo że być ze skła dem
za rzą du dziel ni cy. Być mo że po -

więk szy się on już po naj bli ższych
wy bo rach o dwóch do dat ko wych
wi ce bur mi strzów, choć jest pro -
blem z in ter pre ta cją prze pi sów.
– W usta wie war szaw skiej jest za -
pis, któ ry mó wi, że w dziel ni cach
li czą cych po wy żej 100 ty się cy
miesz kań ców za rząd li czy
od trzech do pię ciu osób – mó wi
bur mistrz Bia ło łę ki Piotr Ja wor -
ski. – Po wsta je py ta nie, czy od no -
si się to do dnia wy bo rów do ra dy
dziel ni cy, czy też – jak w przy pad -
ku licz by rad nych – li czy się stan
z 31 grud nia 2013 – bo nie ma do -
pre cy zo wa nia, na ja ki dzień wy li -
czać licz bę człon ków za rzą du.
Tym bar dziej że za rząd wy bie ra ny
jest po śred nio, przez rad nych. Co
wię cej, nie by ło ta kie go przy pad -
ku w War sza wie, by dziel ni ca
prze kro czy ła licz bę stu ty się cy
miesz kań ców mniej niż rok
przed wy bo ra mi. Nie by ło też ta -
kiej sy tu acji w ca łej Pol sce.

Wia do mo więc jed no: 16 li sto -
pa da wy bie ra my 23 rad nych. Ilu
oni wy bio rą człon ków za rzą du
dziel ni cy? To już py ta nie do praw -
ni ków…

(wt)

Jest nas już 100 tysięcy!
� Tydzień przed wyborami został zameldowany
stutysięczny mieszkaniec Białołęki.
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Sy tu acja jak ty sią ce po dob nych:
kre dyt, ra dość z nie dro gie go
miesz ka nia w ład nej i spo koj nej
oko li cy, wresz cie na swo im. Dzi -
siaj wie lu prze kli na mo ment,
w któ rym ich wy bór padł wła śnie
na osie dle „4 po ry ro ku”.

– De we lo per sprze dał nam
ciek ną ce miesz ka nia i nie uda je
mu się sku tecz nie usu nąć uste rek
od dwóch lat. Ciek nie da chem,
ryn na mi, bal ko na mi, ta ra sa mi…
na wet ga raż jest ciek ną cy, a w ko -
tłow ni jesz cze nie daw no wo da la ła
się przez ko min. Cią gle pro si my
o na pra wę nie do ró bek, bo nie dłu -
go koń czy się rę koj mia. Wte dy zo -
sta nie my z tym sa mi – na pi sa li
w e -ma ilu do re dak cji miesz kań cy
osie dla przy Be ren so na.

Jak twier dzą, osie dle wy bu do -
wa no by le jak, by le szyb ciej. Do -
mo fo ny nie dzia ła ją, o wy sta ją ce
pły ty w świe żo wy bu do wa nym
chod ni ku pie si po ty ka ją się co -
dzien nie, a al ta nek śmiet ni ko wych

na dal nie po sta wio no. Uster ki zo -
sta ły wy ce nio ne na 570 tys. zł,
a spra wa jest już w są dzie. Wnie śli
ją miesz kań cy prze ciw ko de we lo -

pe ro wi, bo – jak tłu ma czą – to je -
dy na szan sa na zmu sze nie go
do wy ko na nia wszyst kich na praw.

Naj cie kaw sze w tym wszyst kim
jest to, że przy za wie ra niu umów
za ku pu miesz kań wszy scy zo bo -
wią za li się, że nie zro bią nic, aby
za szko dzić de we lo pe ro wi
w sprze da ży III eta pu osie dla.

– Czu je my się zwy czaj nie na bi ci
w bu tel kę. Ten za pis nie wy dał się
ni czym nie zwy kłym, bo na wet

przez myśl nam nie prze szło, że
z no wym miesz ka niem bę dzie ty le
pro ble mów i co gor sza, że po zo -
sta nie my z ni mi sa mi – mó wią
miesz kań cy.

Przez kil ka ty go dni pró bo wa li śmy
uzy skać wy po wiedź i wy ja śnie nie
przed sta wi cie la fir my Mu ra pol.
Po wy sła niu kil ku e -ma ili i wy ko na -
niu licz nych te le fo nów za rów no
do punk tu na Bia ło łę ce, jak i cen tra -
li od dzwo nił do nas rad ca praw ny
Mu ra po lu i za pew nił, że w cią gu
dwóch dni prze śle ofi cjal ne sta no wi -
sko fir my. Po tem kon takt się urwał.

Oprócz osie dla „4 po ry ro ku”
Mu ra pol wy bu do wał jesz cze
miesz ka nia in nych mia stach Pol -
ski. „Chwa sto wy za ką tek” z Wro -
cła wia i „Mio do we ba gno” z Biel -
sko -Bia łej – tak opi su ją je in ter -
nau ci. Jak wie lu miesz kań ców
zlu stro wa ło de we lo pe ra przed do -
ko na niem naj wa żniej sze go za ku -
pu w ży ciu?

AS

Osiedle pełne niedoróbek i milczący deweloper
� Osiedle przy Berensona to na pierwszy rzut oka nowoczesne bloki w zielonej części
dzielnicy. A w rzeczywistości spory problem dla ludzi, którzy na ich kupno wydali
pieniądze, na które będą pracować jeszcze dwadzieścia lat.

Za czę ło się od te go, że w au to -
bu sie ja dą cym Głę boc ką po de szli
do jed ne go z pa sa że rów i okra dli
go z 12 zło tych (tak, dwu na stu
zło tych – nie ty się cy, nie se tek)
i re pli ki bro ni. Kie dy wy sie dli,
okra dzio ny wy szedł za ni mi i za -
czął pro sić o zwrot przy naj mniej
sztucz nej splu wy – proś by nie zo -
sta ły wy słu cha ne, za to dwaj ra bu -
sie prze wró ci li swo ją ofia rę
na zie mię, po bi li i sko pa li.

Kil ka mi nut póź niej w oko li -
cach par ku na Ma gicz nej za cze pi -
li prze cho dzą cą tam tę dy pa rę
– ster ro ry zo wa li ich ukra dzio ną
wcze śniej re pli ką, okra dli z pie -
nię dzy i ko mó rek, a Ja nusz J. do -
dat ko wo chciał zmu sić mę żczy znę
do za ku pu al ko ho lu, a je go part -

ner kę – do sek su. Pa rze uda ło się
uciec i za wia do mić po li cję, a ta
roz po czę ła po szu ki wa nia.

Kie dy je den z pa tro li za uwa żył
dwóch mę żczyzn od po wia da ją cych
opi so wi – ci za czę li ucie kać. Nie -
uda nie, do daj my – przy schwy ta -
nych pa nach Ja nu szu i Mar ku zna -
le zio no przed mio ty z na pa dów,
a że by by ło cie ka wiej, obaj by li po -
szu ki wa ni, po nie waż nie zgło si li
się do od by cia od siad ki. Ko lej nej,
bo obaj więk szość swo je go do ro -
słe go ży cia spę dzi li za krat ka mi.

Naj bli ższe trzy mie sią ce spę dzą
w aresz cie, a póź niej wró cą tam,
gdzie po win ni sie dzieć – do wię -
zie nia.

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

Napad, kradzież i próba gwałtu

Wszystko w jedną noc!
� Można powiedzieć, że Marek K. i Janusz J. nie próżnowali
w listopadową noc. Katalog ich dokonań, zgromadzony
przez białołęcką policję, jest naprawdę imponujący…

Przy zawieraniu
umów zakupu mieszkań
wszyscy zobowiązali się,
że nie zrobią nic, aby
zaszkodzić deweloperowi
w sprzedaży III etapu
osiedla.
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Mło dziut ką miesz kan kę Bia ło -
łę ki mo że my już oglą dać
na srebr nym ekra nie, jak ra zem
z An ną Le wan dow ską za chę ca
swo ich ró wie śni ków do ćwi cze nia
na lek cjach wf. Obie pa nie są nie -
kwe stio no wa ny mi mi strzy nia mi
spor to wy mi. An nę Le wan dow ską
zna my z jej wy czy nów w ka ra te
(i oczy wi ście ma łżeń stwa z to po -
wym pił ka rzem), o An ge li ce wie -
my mniej – przy naj mniej na ra zie.

Kim jest na sza mi strzy ni?
An ge li ka Ko wa lew ska ma 14

lat. Jest uczen ni cą II kla sy gim na -
zjum przy ul. Ko biał ka. Od 6 lat
z wiel kim za pa łem upra wia akro -
ba ty kę spor to wą. Ra zem z ko le gą
– 17-let nim Mać kiem Za bie row -
skim w pa rze osią ga ją co raz więk -
sze suk ce sy. Kil ka krot nie zdo by -
wa li mi strzo stwo Pol ski (ostat ni
raz we wrze śniu), przez ostat nie
dwa la ta by li po wo ły wa ni przez

Pol ski Zwią zek Akro ba ty ki Spor -
to wej do ka dry na ro do wej.
W 2013 r. re pre zen to wa li nasz
kraj na mi strzo stwach Eu ro py
w Por tu ga lii, a w lip cu 2014 r.
na mi strzo stwach świa ta w Pa ry -
żu. W obu pre sti żo wych im pre -
zach upla so wa li się w pierw szej
dzie siąt ce naj lep szych ze spo łów.

Bar dzo wy czer pu ją ce tre nin gi
Tre nu ją czte ry ra zy w ty go dniu

po 3–4 go dzi ny, w po zo sta łe dni
ćwi czą w do mu. Jak so bie ra dzą
z po łą cze niem spor to wej pa sji
z na uką?

– Tre nin gi, wy jaz dy na za wo dy
– to wszyst ko spra wia, że po wsta -
ją za le gło ści w na uce, z któ ry mi
dzie ci mu szą so bie póź niej sa me
ra dzić – mó wi Mag da le na Ko wa -
lew ska, ma ma An ge li ki. Pod kre -
śla też, że po dzi wia cór kę, iż po -
tra fi ła zre zy gno wać z ży cia pry -
wat ne go na rzecz spor tu. – Ko lej -

ny raz An ge li ka nie mo gła po je -
chać na „zie lo ną szko łę”, nie ma
cza su na spo tka nia z ró wie śni ka -
mi czy im pre zy uro dzi no we. Ten
sport wy ma ga na praw dę wie lu
wy rze czeń.

– Nie ukry wam, że jest bar dzo
cię żko. Uczę się z re gu ły wie czo -
ra mi po tre nin gu i w wol nych
chwi lach w week en dy. Naj trud -
niej jest wte dy, kie dy przy cho dzi
czas przy go to wań do za wo dów.
Du żo wię cej ćwi czy my, wy je żdża -
my, a więc i wię cej opusz czam za -
jęć szkol nych. A póź niej mu szę
nad ra biać ma te riał z lek cji – mó -
wi An ge li ka. Ma ciek ma in ny spo -
sób.

– Wiem, że po szko le bę dę miał
bar dzo ma ło cza su na na ukę, więc
bar dzo uwa żam na lek cjach, czyn -
nie w nich uczest ni czę i sta ram
się wy nieść z te go jak naj wię cej.
Po za tym, tak jak i An ge li ka,
na na ukę prze zna czam ka żdą

wol ną chwi lę – tłu ma czy mło dy
mistrz.

Wej ście do świa ta wiel kie go
spor tu, bo o ta kim już prze cież
jest mo wa, nie jest ła twe, szcze -
gól nie dla na sto lat ków.

We dług Mać ka, naj trud niej sze
jest po łą cze nie i po go dze nie
wszyst kie go ra zem, chciał by cza -
sa mi spo tkać się z ko le ga mi
po szko le, po grać w pił kę. Na to
wszyst ko zwy czaj nie bra ku je cza -
su. We dług An ge li ki – opa no wa -
nie emo cji.

– Naj trud niej jest opa no wać
ner wy przed star tem na za wo -
dach. Z tym mam naj więk szy pro -
blem. Po za tym upra wia nie spor -
tu to wie le wy rze czeń: od po wied -
nia die ta, brak cza su na przy jem -
no ści, dla przy ja ciół. Naj trud niej
jest wte dy, kie dy ca ła kla sa je dzie
na wy ciecz kę, a ja ja ko je dy na zo -
sta ję, bo aku rat mam tre ning al bo
za wo dy. Po tem wszy scy wra ca ją

do szko ły, prze ży wa ją wy jazd,
opo wia da ją jak by ło. Wte dy jest
mi tro chę przy kro – mó wi dziew -
czy na.

Dla cze go aku rat akro ba ty ka?
– Ma ma mó wi ła, że od uro dze nia
by łam bar dzo ru chli wym dziec -
kiem. W przed szko lu, jak sta wa -
łam na gło wie i ro bi łam fi koł ki, to
pa nie ba ły się, że zro bię so bie
krzyw dę. Na po cząt ku szko ły pod -
sta wo wej ma ma za pi sa ła mnie
do klu bu DKS Tar gó wek i tu oka -
za ło się, że po tra fię du żo wię cej
niż fi koł ki i gwiaz dy – śmie je się
dziew czy na i do da je, że akro ba ty -
ka jest bar dzo trud ną dys cy pli ną
spor tu, wy ma ga od za wod ni ków,
po za od po wied nim przy go to wa -
niem fi zycz nym, du żo kon cen tra -
cji, od po wie dzial no ści i za ufa nia
do part ne ra. Bez te go nie ma mo -
wy o suk ce sie. – Nam się uda ło.
Ale oczy wi ście na tym nie po prze -
sta nie my, chce my się da lej roz wi -
jać i tak jak te raz je ste śmy w czo -
łów ce pol skiej, tak kie dyś chce my
być w czo łów ce świa to wej. My
po pro stu ko cha my ten sport i nie
wy obra ża my so bie ży cia bez nie go.

AS

Mistrzowie akrobatyki z Białołęki
� W kraju nie mają sobie równych, w Europie i świecie plasują się w czołówce. Angelika i Maciek – młodzi i zdolni
akrobaci z Białołęki podbijają areny na świecie.



Po wpro wa dze niu „śmie cio wej
re wo lu cji” war sza wia cy na rze ka li
na za le ga ją ce wor ki, nie ter mi no -
wy od biór, pro ble my z se gre ga cją.
Nam zgła sza ją zu peł nie in ną kwe -
stię… Zło śli wość. – Jak ina czej
na zwać nad gor li wość ekip od bie -
ra ją cych śmie ci sko ro świt?! – de -
ner wu je się czy tel nik. – Ja wszyst -
ko ro zu miem, ni gdy nie szu kam
na si łę pro ble mów, ale to, co wy -
pra wia ją pra cow ni cy MPO prze -

cho dzi wszel kie wy obra że nie. Nie
wiem, czy są nad gor li wi w swo jej
pra cy czy zło śli wi, a mo że zwy -
czaj nie nie ro zum ni, bo kto my ślą -
cy przy je żdża od bie rać śmie ci
z osie dla o go dzi nie 5.30? Prze -
cież o tej po rze ro ku pa nu je jesz -
cze czar na noc i więk szość lu dzi
śpi – opo wia da miesz ka niec Tar -
cho mi na.

Po dob ny te le fon ode bra li śmy
z oko lic Po ra jów. – Na stęp nym

ra zem za dzwo nię po straż miej -
ską, bo do go dzi ny 6 jest prze cież
ci sza noc na! Mam ma łe dziec ko,
któ re po tra fi za snąć do pie ro

nad ra nem. Wte dy wła śnie pod je -
żdża śmie ciar ka i wszy scy sta ją
na rów ne no gi – ska rży się czy tel -
nicz ka.

Je den z czy tel ni ków prze słał
nam też swo je fil mi ki, na któ rych
wy raź nie wi dać, że jesz cze
przed świ tem sa mo chód MPO
wje żdża na osie dle przy ul. Pan ce -
ra i za bie ra śmie ci, strasz li wie
przy tym ha ła su jąc.

Za py ta li śmy MPO, dla cze go je -
go pra cow ni cy wy ko nu ją swo je

obo wiąz ki o tak nie do rzecz nych
po rach.

– Zgod nie z re gu la mi nem
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku
na te re nie War sza wy od pa dy po -
win ny być od bie ra ne mię dzy go -
dzi ną 6 a 22. Za ło gi zo sta ną nie -
zwłocz nie po in stru owa ne, by nie
od bie rać od pa dów po za obo wią -
zu ją cy mi go dzi na mi, że by w przy -
szło ści po dob ne sy tu acje nie mia -

ły miej sca. Za nie do god no ści
prze pra sza my – mó wi Woj ciech
Ja kub czak z MPO i do da je, że
dys po zy to rzy tak pla nu ją wy sy ła -
nie za łóg na tra sy, by nie po ja wia -
ły się w punk tach od bio ru
przed go dzi ną 6.

Czy „za ło gi” zmie ni ły na wy ki?
Cze ka my na Pań stwa ko men ta -
rze.

AS

Nadgorliwość? Śmieciarki budzą nas o świcie
� Odbiór śmieci jeszcze przed świtem? Czemu nie. Każda pora jest dobra. Mieszkańcy Tarchomina budzików nie potrzebują.

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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An glo ję zycz ni na zy wa ją to bo -
ok cros sin giem, w Pol sce po pu -
lar na jest na zwa „uwal nia nie
ksią żek”. Jak zwał, tak zwał,
cho dzi o to sa mo – by prze czy ta -
ne ksią żki pu ścić w dal szy obieg,
czę sto otrzy mu jąc in ne, za wsze
zaś – sa tys fak cję z upo wszech -
nia nia czy tel nic twa, któ re w na -
szym kra ju po tę żnie ku le -
je. I wła śnie ta ką im pre zę w naj -

bli ższą nie dzie lę szy ku je An cy -
mon.

Wy star czy przy nieść swo je
ksią żki na Po ra jów 12 (po czą tek
ak cji o godz. 17.00) i al bo wy -
mie nić je na in ne, al bo zo sta wić
dla ko lej nych czy tel ni ków. Mo -
żna w ten spo sób prze wie trzyć
swo ją bi blio tecz kę i wzbo ga cić ją
o no we po zy cje…

(red)

Książkobranie na Porajów
� 23 listopada w kawiarni Ancymon przy Porajów
odbędzie się pierwsze białołęckie „Książkobranie”.

Jeden
z czytelników przesłał
nam też swoje filmiki,
na których wyraźnie
widać, że jeszcze
przed świtem samochód
MPO wjeżdża na osiedle
przy ul. Pancera i zabiera
śmieci, straszliwie przy tym
hałasując.
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Póź ny wie czór – au to bus noc ny
z cen trum War sza wy na No wo -
dwo ry za trzy mu je się na Mi le nij -
nej, by prze pu ścić kil ka prze cho -
dzą cych przez uli cę dzi ków. Noc
– wy cho dzą cy z psa mi miesz kań cy
Tar cho mi na na tra fia ją na nie -
ogro dzo nym osie dlu na gru pę
zwie rząt, pró bu ją cych do stać się
do od pad ków ze śmiet ni ka. Tak

wy glą da na Bia ło łę ce więk szość
spo tkań czło wie ka z dzi kiem. Są
nie ste ty ta kże przy pad ki po wa -
żniej sze, np. gdy bez myśl ny opie -
kun pró bu je wy ko rzy stać psa
do prze go nie nia dzi ków do la su
i pies zo sta je po wa żnie po tur bo -

wa ny. Czy dzi ki są za gro że niem
dla lu dzi i pro ble mem do roz wią -
za nia, czy po pro stu ele men tem
to żsa mo ści Bia ło łę ki, do któ re go
mo żna się przy zwy cza ić?

Nie daw no z ini cja ty wy rad nych
Ilo ny Łąc kiej, Mag da le ny Ro gu -
skiej i Elżbie ty Świ tal skiej od by ło
się spo tka nie z dy rek to rem La sów
Miej skich Ka ro lem Pod gór skim.
Oka zu je się, że dzi ki chęt nie od -
wie dza ją Bia ło łę kę z kil ku po wo -
dów: nie ma tu ich na tu ral nych
wro gów (wil ków i nie dźwie dzi),
bar dzo ła two o żyw ność ze śmiet -
ni ków, mo żna ta kże sko rzy stać
z kar my roz sy py wa nej dla pta ków
a cza sem na wet… zo stać na kar -
mio nym przez czło wie ka. Rad ne
chcą uświa do mić miesz kań com,
że kon se kwen cją do kar mia nia
dzi ków jest przy rost ich po pu la cji.

– War sza wa jest jed ną z nie wie -
lu sto lic eu ro pej skich, obok Ber li -
na i Sztok hol mu, w któ rej la sy
znaj du ją się w gra ni cach mia sta
w tak du żym ob sza rze – przy po -

mi na rad na Elżbie ta Świ tal ska.
– W na szym mie ście zaj mu ją one
ok. 7300 ha, czy li 15% ob sza ru
War sza wy. Nic dziw ne go, że
na moc niej zur ba ni zo wa nych
osie dlach Bia ło łę ki po ja wia się
dzi ka zwie rzy na le śna. Wa żne, by
wła ści wie re ago wać.

Co na to pra cow ni cy La sów
Miej skich?

– Od 2008 r. pro wa dzi my re gu -
la cję po pu la cji dzi ków by tu ją cych
w sto li cy – mó wi za stęp ca dy rek to -
ra Ma rek Ro man. – Zgod nie z de -
cy zja mi pre zy dent mia sta odło wio -
no w ubie głym ro ku 343 zwie rzę ta,
w bie żą cym już 382. Efek ty tych
dzia łań za le żą od wie lu czyn ni ków,
na któ re nie ma my bez po śred nie -
go wpły wu, na przy kład od stra sza -
nia zwie rząt od urzą dzeń chwyt -
nych, za my ka nia odłow ni przez
oso by trze cie, de wa sta cji i roz kra -
da nia ele men tów odłow ni, wpro -
wa dza nie do nich po zo sta wia ją -
cych swój za pach psów czy li ba cje
al ko ho lo we w odłow niach.

Mie sięcz nie odła wia nie dzi ków
w War sza wie kosz tu je ok. 50 tys. zł.
Na te re nie sa mej Bia ło łę ki jest już
sie dem odłow ni, re gu lar nie mo ni -
to ro wa nych przez le śni ków. Nie -
ste ty są one no to rycz nie de wa sto -
wa ne, by naj mniej nie przez dzi ki.
A jak z tym pro ble mem ra dzą so -
bie na si za chod ni są sie dzi? W Ber -
li nie dzi ków jest jesz cze wię cej, niż
w War sza wie. Spa ce ru ją nie tyl ko
po miej skich la sach, ale ta kże
po par kach i osie dlach, na wet tych
po ło żo nych w cen trum me tro po lii.

Sa mi ber liń czy cy re agu ją na zwie -
rzę ta zu peł nie ina czej, niż więk -
szość bia ło łę czan, trak tu jąc je jak
atrak cję tu ry stycz ną sto li cy.

– Za gro że nie ze stro ny dzi ków
jest na ogół moc no prze sa dzo ne
– mó wi Ma rek Ro man. – Zwie rzę -
ta te są nie groź ne, do pó ki nie zo -
sta ną bez po śred nio spro wo ko wa -
ne. Na le ży pod kre ślić, że bie ga ją cy
lu zem pies, któ ry zbli ży się do nich
i bę dzie je oszcze ki wał, spro wo ku -
je atak a ucie ka jąc przed dzi ka mi
skie ru je się do swe go pa na li cząc,
że ten udzie li mu wspar cia.

– To, co po win ni śmy zro bić
wszy scy, to od po wied nio za bez -
pie czyć śmiet ni ki, nie wy rzu cać
od pad ków po za miej sca do te go
prze zna czo ne i przede wszyst kim
nie do kar miać dzi ków – mó wi
rad na Mag da le na Ro gu ska.

– Przede wszyst kim trze ba
uświa do mić so bie, że dzi ki to
zwie rzę ta spo koj ne i uni ka ją ce lu -
dzi – wy ja śnia je den z łow czych.
– Nie ste ty, więk szość lu dzi od czu -
wa nie uza sad nio ną nie chęć
do tych zwie rząt i nie re agu je ra -
cjo nal nie na ich wi dok. Uczy my
się w dzie ciń stwie wier szy ków ty -
pu „Dzik jest dzi ki, dzik jest zły”

i bez sen sow nie czer pie my z nich
wie dzę o świe cie.

Już nie dłu go miesz kań cy bę dą
mie li mo żli wość za po zna nia się
z fak tycz ny mi za gro że nia mi ze
stro ny dzi ków, tak by w przy szło ści
re ago wać już ra cjo nal nie. Wkrót ce
zo sta nie bo wiem otwar te Cen trum
Edu ka cji Przy rod ni czo -Le śnej La -
sów Miej skich War sza wa.

– Chcia ły by śmy, aby w ra mach
współ pra cy z Cen trum bia ło łęc kie
pla ców ki oświa to we i za in te re so -
wa ne or ga ni za cje po za rzą do we
mia ły ła twiej szy do stęp do edu ka -
to rów, pro wa dzą cych pro fe sjo nal -
ne za ję cia z mło dzie żą – tłu ma czą
rad ne. – By tak się sta ło, La sy
Miej skie mu szą mieć znacz nie
zwięk szo ną licz bę eta tów edu ka -
cyj nych, o co za bie ga my.

A my przy po mi na my za spe cja -
li sta mi z La sów Miej skich: w ra -
zie spo tka nia dzi ka naj le piej spo -
koj nie się od da lić, na to miast
w przy pad ku bez po śred nie go za -
gro że nia mo żna skon tak to wać się
z pra cow ni kiem La sów Miej skich
d/s ło wiec twa pod czyn nym przez
ca łą do bę nu me rem te le fo -
nu 600–020–746.

DG, AS

Białołęka królestwem dzików
� Dzików jest w naszej dzielnicy coraz więcej. Czy jest się czego obawiać?

Niestety,
większość ludzi odczuwa
nieuzasadnioną niechęć
do tych zwierząt i nie
reaguje racjonalnie
na ich widok – mówi
łowczy.

Niedawno dziki rozorały teren przy ul. Wittiga, tuż obok dużych
osiedli Tarchomina

Ber liń czy cy dzi ków się nie bo ją. Oto jed no zdjęć z wy sta wy
„Dzi ki Ber lin”

źródło: D
as W

ildes B
erlin
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Ini cja ty wa Miesz kań ców Bia ło -
łę ki przy go to wa ła wnio sek do Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go,
w któ rym ape lu je o przed łu że nie
dwóch li nii: 900 Mo dliń ską, Przy -
rze czem, Kę pą Tar cho miń ską,
Spraw ną i Dzierz goń ską do pę tli
No wo dwo ry oraz 211 uli ca mi

Dierz goń ską, Spraw ną i Kę pą
Tar cho miń ską.

– Dla nas naj wa żniej sze jest to,
aby li nia 900 by ła od po wied nio
zmo dy fi ko wa na, a je śli się to nie
uda, wte dy bę dzie my wnio sko wać
o mo dy fi ka cję li nii 211, aby
miesz kań cy Kę py Tar cho miń skiej

po pra wie 20 la tach do cze ka li się
środ ka ko mu ni ka cyj ne go – jak
miesz kań cy uli cy My śli bor skiej
– mó wi Piotr Ciesz kow ski z IMB.

W pe ty cji za bra kło miej sca na in -
for ma cję, że 900 to li nia bez płat na,
kur su ją ca w po ran nym szczy cie
co 15 mi nut, a po za nim co go dzi nę,
i ob słu gi wa na przez pry wat ną fir mę
za po mo cą sa mo cho dów do staw -
czych. Gdy by li nia ta za czę ła ob słu -
gi wać prze cięt nych pa sa że rów, do -
je żdża ją cych do szkół na No wo dwo -
rach i ko ścio ła św. Łu ka sza, by ło by
to co naj mniej dziw ne. I chy ba nie
do koń ca uczci we w sto sun ku
do tych pa sa że rów, któ rzy za prze -
jazd pła cą. Co na to ZTM?

Naj pierw wy bu duj cie dro gi
– Wnio sek miesz kań ców jest

słusz ny a ko mu ni ka cja miej ska
po win na ob słu gi wać Kę pę Tar -
cho miń ską – mó wi rzecz nicz ka
ZTM Mag da le na Po toc ka. – Aby
w tra sę mo gły jed nak wy je chać
au to bu sy, nie zbęd na jest in fra -
struk tu ra. Obec nie nie wy star cza -
ją ca jest sze ro kość jezd ni na po łu -
dnio wym od cin ku Kę py Tar cho -

miń skiej oraz na Spraw nej. Nie -
wy star cza ją ce są ta kże pa ra me try
skrzy żo wań Kę py Tar cho miń skiej
ze Spraw ną oraz Spraw nej z Od -
kry tą. Bio rąc pod uwa gę obec ną

sy tu ację dro go wą, ZTM za pro po -
no wał dwa wa rian ty:

• wy dłu że nie tra sy li nii 211 uli -
ca mi Przy rze cze – Kę pa Tar cho -
miń ska, pod wa run kiem wy bu do -
wa nia pę tli dla au to bu sów
(przy ul. Kę pa Tar cho miń ska
na wy so ko ści miej sca, w któ rym
zmie nia się sze ro kość jezd ni) oraz
bu do wy przy stan ków;

• uru cho mie nie li nii au to bu so -
wej kur su ją cej uli ca mi: Przy rze -
cze – Kę pa Tar cho miń ska
– Spraw na, pod wa run kiem prze -

bu do wy po łu dnio we go od cin ka
Kę py Tar cho miń skiej i uli cy
Spraw nej oraz bu do wy przy stan -
ków.

W przy pad ku wy dłu że nia tra sy
li nii 900 spra wa wy glą da po dob -
nie. Aby uru cho mić li nie au to bu -
so we kur su ją ce uli ca mi Przy rze -
cze, Kę pa Tar cho miń ska i Spraw -
na nie zbęd na jest prze bu do wa
dróg. Na to nie za no si się jed nak
ani w tym, ani przy szłym ro ku.

– Do pó ki nie zo sta ną pod ję te
de cy zje w spra wie prze bu do wy in -
fra struk tu ry dro go wej, nie mo że -
my mó wić o pla nach przed łu że -
nia 211 ani 900 – do da je Po toc ka.
– Je śli cho dzi o li nię 900, to jest
ona ob słu gi wa na przez prze woź -
ni ka, któ re go obo wią zu je kon -
trakt do koń ca ro ku. Lo sy li nii
w przy szłym ro ku nie są jesz cze
zna ne.

– Już dwa la ta te mu zwró ci li śmy
się do ZTM z proś bą o uru cho -
mie nie ko mu ni ka cji miej skiej
na Kę pie Tar cho miń skiej – mó wi
wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń ski.
– Pla nu je my bu do wę tam szko ły
i chce my, by au to bu sy do je cha ły
tam przed jej otwar ciem. Nie ste ty,
na ra zie nie za po wia da się na to,
by wła dze mia sta przy zna ły nam
pie nią dze na prze bu do wę uli cy.

DG

Na Kępie Tarchomińskiej też chcą mieć autobusy
� 900 to bezpłatna linia autobusowa, zapewniająca dojazd do domu samotnej matki. 700 mieszkańców Kępy
Tarchomińskiej podpisało się pod petycją o przedłużenie linii. Chcą korzystać z niej w drodze do szkół i kościoła.

Linia 900
jest obsługiwana przez
przewoźnika, którego
obowiązuje kontrakt
do końca roku. Losy linii
w przyszłym roku nie są
jeszcze znane – mówi
Małgorzata Potocka.

– Jesz cze ni gdy bo wiem
w dzie się cio let niej hi sto rii Kom -
pa nii Te atral nej Mam ro nie zda -
rzy ło się nam roz po cząć se zo nu
od zwy cię stwa na mię dzy na ro -
do wym fe sti wa lu, a tak wła śnie
się zda rzy ło spek ta klo wi „Mąż
i Żo na” w re ży se rii Pio tra Waw -
ra 6 wrze śnia w Szcze ci nie – mó -
wi Grze gorz Resz ka, za ło ży ciel
Mam ro, re ży ser i in struk tor te -
atral ny. – Ko lej nym wy zwa niem
był Ma ra ton Te atral ny w Zie lon -
ce, któ ry tra dy cyj nie od by wa się
w ostat ni week end paź dzier ni ka.
Z pla nu prób i ró żnych zo bo wią -
zań wy ni ka ło, że mo że my tam
po je chać je dy nie ze spek ta klem
„Grun wald 2000”, któ re go pre -
mie ra pla no wa na by ła
na dzień 3 li sto pa da. Si łą rze czy
na Ma ra ton mógł po je chać za -
tem je dy nie po kaz spek ta klu
w trak cie prób. Tym więk szym
za sko cze niem był dla nas wer -
dykt ju ry przy zna ją cy nam na -
gro dę za naj lep szy spek takl i wy -
ró żnie nie za sce na riusz!

Ale to by naj mniej nie ko niec
emo cji, bo wiem już dwa ty go dnie
póź niej je cha li śmy na IV Ogól no -
pol ski Fe sti wal Ama tor skich Te -
atrów Mło dzie ży i Do ro słych Try -
bu na Te atru. Do za gra nia mie li -
śmy osiem dzie sią tą siód mą „Epo -

pe ję”. I tym ra zem – ku na sze mu
zdu mie niu po mie sza ne mu z dzi ką
ra do ścią – ju ry przy zna ło Kom pa -
nii Te atral nej Mam ro Grand Prix,
a Paw ło wi Mi trow skie mu gra ją ce -
mu w tym przed sta wie niu po stać
Sze fa Ki ne ma to gra fii Na gro dę
Ak tor ską.

Obec nie Kom pa nia pra cu je
nad tek stem Wa le ri ja Szer gi na
„Dzie ci Żo ny”, któ re go pre mie ra
pla no wa na jest na lu ty 2015. Nie
ma jed nak ró ży bez kol ców.
– Przez ostat ni rok zmie ni ło się
spo ro – ode szła, a wła ści wie zo sta -
ła wy rzu co na ze sta no wi ska dy rek -
to ra An na Ba rań ska -Wró blew ska.
Na jej miej sce przy szedł no wy pan
dy rek tor, a my… cóż. Za miast
dwóch prób ty go dnio wo na sce nie,
tak jak to mia ło miej sce na po cząt -
ku, ma my te raz jed ną. Dru gą pró -
bę prze pro wa dza my w po miesz -
cze niach przy pad ko wych, naj czę -
ściej w gar de ro bie… – mó wi Grze -
gorz Resz ka.

Szef KT Mam ro pa trzy jed nak
w przy szłość z opty mi zmem:
– W tym se zo nie cze ka ją nas fe -
sti wa le w Ho ryń cu i Bę dzi nie.
Miej my na dzie ję, że do bra pas sa
bia ło łęc kie go te atru trwać bę -
dzie na dal ku ucie sze wła snej
i bia ło łę czan.

(red)

Mamropassa trwa
� Białołęcka Kompania Teatralna Mamro nowy
sezon rozpoczęła z przytupem.
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Przed sta wie nie „Po bu rzy” jest
luź ną for mą ada pta cji „Bu rzy”,
sztu ki Wil lia ma Szek spi ra.

Spek takl dzie je się w sied miu
miej scach, a ka żdy z przy stan ków
ozna cza in ną mu zycz ną hi sto rię.
Pod czas wy da rze nia wi dzo wie
prze miesz czą się wraz z chó rem.
– Bę dzie to wy jąt ko wa oka zja
do zwie dze nia za ka mar ków na -
sze go ośrod ka – za po wia da Na -
ta lia Bet z dzia łu wy da rzeń kul -
tu ral nych BOK -u. Na tra sie chó -
rzy stów znaj dzie się m.in. za ple -
cze sce ny te atral nej, lo ża, ale
i za drze wio na niec ka przed bu -
dyn kiem.

Chór eks pe ry men tal ny Gre Ba -
da nie to je den z wie lu pro jek tów Se -
ana Pal me ra. Ja ko be at bo xer współ -
pra co wał m.in. z To ma szem Stań ko
i Mi ką Urba niak. Miesz kań cy Bia ło -
łę ki mie li oka zję obej rzeć bry tyj skie -
go ak to ra w wy sta wia nej we wrze -
śniu w BOK-u słyn nej „Awan tu rze
war szaw skiej” Mi cha ła Za da ry.

nat

28 li sto pa da, godz. 19, 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: 22 614–66–56.

Po burzy zwiedź BOK
� Chór eksperymentalny Gre Badanie, znanego aktora
Seana Palmera, poprowadzi widzów przez zakamarki
Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Na sce nie Bia ło łęc kie go Ośrod -
ka Kul tu ry wi dzo wie zo ba czą naj -
lep sze przed sta wie nia nie za le -
żnych grup te atral nych z ca łej
Pol ski. Za pre zen to wa nych zo sta -
nie je de na ście spek ta kli. Po cząw -
szy od „Wo de wi lu War szaw skie -
go”, barw ne go wi do wi ska mu -
zycz ne go Te atru Pi ja na Sy pial nia

przy wo łu ją ce go kli mat daw nej
War sza wy, po ka ta stro ficz ną wi zję
sto li cy przy sy pa nej gru za mi za -
pro po no wa ną przez Te atr Wo lan -
dej ski. Bę dzie też oka zja do obej -
rze nia naj now szych do ko nań pol -
skiej dra ma tur gii współ cze snej.
Te atr Pa ra buch za pre zen tu je pra -
pre mie ro wą re ali za cję tek stu Je -

rze go An drze ja Ma słow skie go
– tryp ty ku o spra wach osta tecz -
nych, po da nych w trzech cie ka -
wych kon wen cjach sce nicz nych:
od hor ro ru po gro te skę.

In sce ni za cje in spi ro wa ne tek sta -
mi kla sycz ny mi to „Wy bra niec”,
wie lo krot nie na gra dza ne go na fe -
sti wa lach Te atru Ec ce Ho mo oraz

„Bal w ope rze”, sa ty rycz na in sce -
ni za cja po ezji Ju lia na Tu wi ma
w wy ko na niu gru py Pre ce dens 11.

Tra dy cyj nie nie za brak nie spek -
ta kli au tor skich. Stu denc ki Te atr
na Chwi lę za pre zen tu je się
w spek ta klu „Pa na ke ia” – od wa -
żnym i ob ra zo bur czym, a za ra zem
iro nicz nym ko men ta rzem do na -
szej współ cze sno ści. Z ko lei zna ny
z ka me ral nych i pro stych form Te -
atr Przed mie ście przed sta wi in -
tym ną opo wieść o czło wie ku, je go
spra wach przy ziem nych i osta tecz -
nych. Ten sam te mat gru pa Hur ra -
gram po da z du żą do zą dow ci pu
i gro te ski udo wad nia jąc, że o prze -
mi ja niu mo żna mó wić z przy mru -
że niem oka. Fa ni te atru ab sur du
bę dą za do wo le ni ze sztu ki – „Ły sa
Śpie wacz ka” E. Io ne sco – zre ali -
zo wa ne go przy współ pra cy Te atru
Aca de mia przez Te atr 59 mi nut,
któ ry na co dzień mo żna obej rzeć
w wie lu nie stan dar do wych sce nicz -
nych prze strze niach War sza wy.

Pod czas fe sti wa lu obej rzy my
rów nież dwa mo no dra my. Ma ją ca
na swo im kon cie du że suk ce sy

Wio le ta Ko mar, współ pra cu ją ca
z Te atrem Ron do, wy ko na „Di vę”
– tekst na pi sa ny spe cjal nie dla niej
o No rze Se dler, ży dow skiej pri ma -
don nie świa to wych scen ope ro -
wych. Za tę ro lę Ko mar zo sta ła
na gro dzo na ty tu łem naj lep szej ak -
tor ki na naj więk szym na świe cie
fe sti wa lu te atrów jed no oso bo wych
„Uni ted So lo” w No wym Jor ku.
W so lo wej for mie za pre zen tu je się
rów nież Ka mi la Win kler z Te atru
PiiiP, w smut nej, choć opo wie dzia -
nej bez zbęd nych sen ty men tów hi -
sto rii „Pła kać nie wol no” z czar no -
byl ską tra ge dią w tle.

Pro gram te go rocz nej im pre zy
wzbo ga ci „Mo skwa -Pie tusz ki” le -
gen dar ny spek takl Te atru Ka na
przy go to wa ny we dług po ema tu
Wie nie dik ta Je ro fie je wa, jed ne go
z naj wy bit niej szych XX -wiecz -
nych pi sa rzy ro syj skich.

Fe sti wa lo we bi le ty do stęp ne są
w ka sie BOK -u (ul. van Go gha 1).
Ce ny: 5 zł (po je dyn czy spek -
takl), 10–15 zł (kar net na pierw -
szy dzień fe sti wa lu), 20–25 zł
(kar net na dru gi dzień fe sti wa lu
wraz z po ka zem spe cjal nym)
oraz 15–20 zł (po kaz spe cjal ny:
„Mo skwa -Pie tusz ki” Te atru Ka -
na). Do dat ko we in for ma -
cje: 22 614–66–56.

nat

Garderoba pokaże kultowy spektakl
� Główną atrakcją tegorocznej „Garderoby Białołęki” będzie pokaz obsypanego nagrodami spektaklu
– „Moskwa-Pietuszki”. Impreza odbędzie się 22 oraz 23 listopada.

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

--  DDAALLKKIIAA  WWAARRSSZZAAWWAA  SS..AA..  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  WWaarrsszzaawwiiee  PPllaacc  UUnniiii  CC,,  uull..  PPuułłaawwsskkaa  22,,  ww
iimmiieenniiuu  kkttóórreejj   wwyyssttęęppuujjee  PPeełłnnoommooccnniikk  EEccooEEnneerrggyyPPrroojjeeccttss GGrrzzeeggoorrzz  HHaałłuusszzkkaa,
złożony 27 października 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na:
Przebudowie sieci ciepłowniczej wodnej i parowej wraz z naprawą kanału
przechodniego pod ul. Modlińską na odcinku od EC Żerań do komory WPO/K-2
zlokalizowanej na działkach nr ew. 8/9, 8/10, 8/13, 8/14, 8/22, 9, 10, w obrębie 4-
06-14oraz na działkach nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 4 w obrębie 4-06-15 i na działce
nr ew. 35/2 w obrębie 4-06-11 przy ul. Modlińskiej w dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawa,

Pouczenie

OOssoobbyy,,  kkttóórree  ssąą  ssttrroonnąą  ppoossttęęppoowwaanniiaa 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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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  5500//CCPP//22001144 z 4 listopada 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie linii oświetleniowej w ul. Mehoffera na odcinku od ul.
Modlińskiej do ul. Zawiślańskiej na terenie działek ew. nr 2 z obrębu 4-04-01; działek ew. nr
13/4, 15/1, 15/2, 12 z obrębu 4-02-17, działek ew. nr 12/3, 12/2, cz. 4/10, 11, 1/3, 9 z obrębu
4-02-18; działek ew. nr 1, 2/3, 3/1 z obrębu 4-04-22; działek ew. nr 27/1, 27/2, 1/5, 1/6, 1/7,
1/8, 1/2, 1/3, 24/2, 2/12, 1/9, 1/11 z obrębu 4-04-24; działek ew. nr z 19, 6/, 11/2 obrębu 4-
02-33, na wniosek ZZaarrzząądduu  DDrróógg  MMiieejjsskkiicchh,,  uull..  CChhmmiieellnnaa  112200,,  0000--880011  WWaarrsszzaawwaa, złożony 14
lipca 2014 r., zmieniony 6 sierpnia 2014 r., 19 sierpnia 2014 r., 2 września 2014 r. i 8
października 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
organu wydającego decyzję  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).

Tra dy cja pchlich tar gów na Bia -
ło łę ce za do mo wi ła się na do bre
– pi sa li śmy o nich wie lo krot nie.
Je sien na edy cja od bę dzie się
w so bo tę w Ba rze Alo ha przy Świ -
der skiej 93. Ku pu ją cy ma ją za -

pew nio ny wstęp wol ny, na to miast
koszt sta no wi ska dla sprze da ją -
cych to 15 zł – re zer wa cje dro gą
elek tro nicz ną pod ad re sem me ra -
sek@wp.pl.

(red)

Garażowa wyprzedaż
w Barze Aloha
� 22 listopada bar przy Świderskiej zmieni się
w targowisko. Między 10.00 a 16.00 każdy będzie mógł
przyjść i sprzedać swoje zbędne rzeczy – albo wręcz
przeciwnie, kupić takie całkowicie niezbędne…

Rzut oka na ma pę Ve tu ri lo po -
zwa la stwier dzić, że Tar cho min
z No wo dwo ra mi oraz wschod nia
Bia ło łę ka to dwa ró żne świa ty ta -
kże w tym te ma cie. Czte ry bia ło -
łęc kie sta cje nie two rzą sie ci,
umo żli wia ją za to wy god ny do jazd
na… Bie la ny i Tar gó wek.

Ve tu ri lo na Tar cho mi nie i No -
wo dwo rach to trzy sta cje: przy ra -
tu szu, ko mi sa ria cie i pę tli au to bu -
so wej, umo żli wia ją ce po ru sza nie
się po oko li cy i prze jazd mo stem
Pół noc nym na Bie la ny, np.
do sta cji me tra. Wy po ży cza jąc tu
ro wer pu blicz ny w 90% przy pad -
ków po je dzie my dro gą ro we ro wą.
Ina czej jest na tzw. Zie lo nej Bia -
ło łę ce, gdzie ist nie je jed na sta cja
przy Głę boc kiej, z któ rej je dy na

sen sow na dro ga pro wa dzi na po -
łu dnie, na Bród no. „Dro ga”
ozna cza w tym wy pad ku jaz dę
bar dzo ru chli wą jezd nią.

Co da lej? Rad na Agniesz ka Bo -
row ska pro po nu je roz bu do wę sys -
te mu o sta cje na Ma ry wil skiej
(przy ośrod ku po mo cy spo łecz nej
i ba za rze), obok Bo cia nie go Za -
kąt ka i przy osie dlach Re ga ty,
Ole sin i Zie lo na Do li na. Żad na
z tych lo ka li za cji nie są sia du je
z in fra struk tu rą ro we ro wą, a trze -
ba pa mię tać, że z Ve tu ri lo ko rzy -
sta ją ra czej nie do świad cze ni ro -
we rzy ści. Jak po ka zu je prak ty ka
z in nych dziel nic, usta wie nie sta cji
Ve tu ri lo po za do stę pem do dróg
ro we ro wych ozna cza wy syp nie -
pew nie je żdżą cych ro we rzy stów

na chod ni ki… a na Zie lo nej Bia -
ło łę ce chod nik to to war rzad ki.

– Do dat ko we sta cje są ak tu al -
nie fi nan so wa ne z pie nię dzy pod -
mio tów ko mer cyj nych lub bu dże -
tów dziel nic – przy po mi na An -
drzej Fran ków, wi ce dy rek tor Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go.
– To one osta tecz nie de cy du ją
o lo ka li za cjach. ZTM nie ma
na to do dat ko wych fun du szy.

…po dob nie jak sa mo rząd. Je śli
w naj bli ższym cza sie na Bia ło łę ce
sta ną ko lej ne sta cje, to bę dą one,
tak jak w in nych dziel ni cach, fi -
nan so wa ne przez wła ści cie li tu tej -
szych biu row ców. Czy li naj pierw
mu sia ły by po wstać ja kieś biu row -
ce…

DG

Gdzie powinny stanąć stacje Veturilo?
� Pod koniec listopada system roweru publicznego zapadnie w sen zimowy. To
dobry moment na zastanowienie się, gdzie powinny stanąć kolejne stacje.

Ustawienie
stacji Veturilo poza
dostępem do dróg
rowerowych oznacza
wysyp niepewnie
jeżdżących rowerzystów
na chodniki.

W Aloha regularnie odbywają się kiermasze, wyprzedaże
i Garażoffiska

źródło: w
w

w.facebook.com
/drinkbaraloha



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

Wy da rze nie pod ha słem „Mi ko -
łaj ki w chmu rach”, to ostat nia
oka zja w tym ro ku, aby sfo to gra fo -
wać się w stro ju chmu ry i prze spa -
ce ro wać w nim po par ku Pi cas sa. 

W świą tecz ny na strój wpro wa -
dzi miesz kań ców ko rzen na her ba -
ta i wspól ne two rze nie de ko ra cji
cho in ko wych, któ ry mi zo sta nie
ozdo bio ny par ko wy iglak. Praw -
dzi wym ra ry ta sem bę dzie warsz -
tat, pod czas któ re go ka żdy bę dzie

miał mo żli wość uszyć wła sną muf -
kę – ocie placz na dło nie w kształ -
cie chmu ry. – Za pew nia my ma te -
ria ły, ma szy nę do szy cia i po moc
kraw co wej – pod kre śla An na Pła -
chec ka.

W tym sa mym cza sie, w bu dyn -
ku BOK -u, od bę dą się tar gi sztu ki
i rę ko dzie ła „Ar te alia”. Pod czas
kil ku go dzin nej im pre zy swo je
pra ce za pre zen tu ją bia ło łęc cy
twór cy rę ko dzie ła ar ty stycz ne go.
W cza sie warsz ta tów, pod okiem
ar ty stów go ście wy ko na ją ozdo by
świą tecz ne, w któ re o godz. 16 zo -
sta nie ubra na cho in ka znaj du ją ca
się przed bu dyn kiem ośrod ka.

Te go dnia bę dzie też oka zja,
aby mi ło spę dzić czas w bia ło łęc -
kim ki nie. Pierw szym fil mem, ja ki
zo sta nie za pre zen to wa ny jest „Pi -

no kio”. Z ko lei „Gdzie jest Mi ko -
łaj?” – to cie pła, ro dzin na i ty po -
wo świą tecz na opo wieść. Ostat nią
mi ko łaj ko wą pro po zy cją jest „Mi -
sja: Gwiaz da”. – Wi dzo wie obej -
rzą po kaz przed pre mie ro wo, po -
nie waż film wcho dzi do kin do -
pie ro w stycz niu – pod kre -
śla Adelt -Pa proc ka.

nat

* Mi ko łaj ki w chmu rach,
(w godz. 11–13, ba ra ko wóz w par -
ku Pi cas sa), ak cja „Uszyj so bie
muf kę – ocie placz na dło nie
w kształ cie chmu ry” (godz. 13–16,
hol Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu -
ry, ul. van Go gha 1)

* Tar gi sztu ki i rę ko dzie ła Ar te -
alia, (w godz. 11–19, Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry)

* Ki no na bo ku, ul. van Go -
gha 1, se an se: „Pi no kio”
(godz. 11.30), „Gdzie jest Mi ko -
łaj” (godz. 13.15), „Mi sja: Gwiaz -
da” – (godz. 15). Wstęp 8 zł. Kon -
takt: 22 614–66–56, re zer wa -
cje@ki no na bo ku.pl.

reklama w „Echu” tel. 502-280-72016

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.

Andrzejki
� 27 listopada
o godz. 17.00 Nautilus
na Pancera organizuje
zabawę andrzejkową
dla dzieci.

To li sto pa do we po po łu dnie
peł ne bę dzie tra dy cyj nych, an -
drzej ko wych wró żb oraz opo -
wie ści. Ja ka cze ka nas przy -
szłość? Jak bę dzie miał na imię
nasz ma łżo nek? Kto pierw szy
we źmie ślub? Na te i na in ne py -
ta nia dzie ci po szu ka ją od po wie -
dzi wła śnie te go dnia. Spo tka nie
or ga ni zo wa ne jest dla ma lu chów
uro dzo nych w la tach 2005–2007.

Wstęp bez płat ny, ko niecz ne
za pi sy.

Na uti lus, ul. Pan ce ra 18,
tel. 22 614–60–80.

kc

Białołęckie mikołajki
� Wspólnie ubieranie choinki, szycie dizajnerskich
ocieplaczy, wyszukane bajki, w tym przyjęta owacją na
stojąco na berlińskim festiwalu filmowym „Misja:
Gwiazda” – z okazji 6 grudnia Białołęcki Ośrodek Kultury
przygotował wiele niespodzianek.

„Po zna je my baj ki z da le kie go
świa ta” – to cykl co mie sięcz nych
spo tkań, pod czas któ rych naj -
młod si po zna ją ba śnie z ró żnych
kon ty nen tów. Nad cho dzą cy po -
kaz bę dzie ostat nim z ca łe go blo -
ku. Tym ra zem uczest ni cy za jęć
wy słu cha ją opo wie ści po cho dzą -
cych z Cze cze nii.

In te re su ją co za po wia da się, od -
by wa ją cy się ty dzień póź niej,
spek takl pt. „Prot i Fi lip” Te atru
Od skocz nia. 

– Jest to ro dzaj te atru, któ ry
czer pie in spi ra cje od naj lep szych
mi strzów bły sko tli we go żar tu: Ka -
ba re tu Star szych Pa nów, Fli pa

i Fla pa, Char lie go Cha pli na – tłu -
ma czy Se ba stian Sko czeń.

Sce na riusz przed sta wie nia zo -
stał na pi sa ny w opar ciu o naj słyn -
niej sze wier sze Ja na Brze chwy
i Ju lia na Tu wi ma.

nat

Bajki inguskie z cyklu
„Poznajemy bajki z dalekiego
świata”, 30 listopada, godz. 12.30,
wstęp wolny.

„Prot i Filip” Teatru
Odskocznia, 7 grudnia, godz. 14,
bilety 15 zł.

Bajki międzynarodowe
� Baśnie inguskie oraz spektakl oparty na wierszach Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima – to zbliżające się atrakcje dla
dzieci organizowane przez Białołęcki Ośrodek Kultury.
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16-let ni Ma ciej Zaj del wy grał
ka te go rię lek ką, na to miast 17-let -
ni Da niel Mać ko wiak był naj lep -
szy w ka te go rii cię żkiej. Obaj za -
wod ni cy tre nu ją już dzie sią ty rok
w szko le pod sta wo wej na ul. Ko -
biał ka pod okiem tre ne ra Łu ka -
sza Stan kie wi cza, któ ry pro wa dzi
tam bli sko 100 mło dych ka ra te -
ków, w ró żnych gru pach wie ko -
wych.

Styl En shin Ka ra te znacz nie ró -
żni się od in nych od mian tej ja poń -
skiej sztu ki wal ki. Cha rak te ry stycz -
ne jest po łą cze nie kon tak to we go
ka ra te z ele men ta mi ju do i aiki do.
Do zwo lo ne są za rów no kop nię cia
i ude rze nia, jak i chwy ty, rzu ty
i pod cię cia. Wal ka opie ra się na za -
sa dzie sa ba ki, czy li dą że niu do zej -
ścia z li nii cio su oraz wy ko rzy sta niu
si ły prze ciw ni ka. (red)

Karatecy z Kobiałki pierwsi
� 8 listopada polska reprezentacja Enshin Karate brała
udział w mistrzostwach Europy, zorganizowanych we
Freibergu w Niemczech. Dwóch adeptów trenujących
na Białołęce zajęło na nich pierwsze miejsca
w kategorii juniorów.

W jed nej z naj bar dziej zna nych
scen współ cze sne go ki na bo ha ter
„Wład cy Pier ście ni”, cza ro dziej
Gan dalf sta je na prze ciw ko de mo -
na, wo ła jąc „Nie przej dziesz!”.
Nie chcąc wda wać się w dys ku sje
na te mat „kto jest czar nym cha -
rak te rem a kto bo ha te rem Bia ło -
łę ki?” mu si my za uwa żyć, że dziś
„Nie przej dziesz!” mó wią chcą ce -
mu iść nad Wi słę miesz kań co wi…
in ni miesz kań cy, za miesz ku ją cy
osie dla mię dzy ul. Od kry tą a wa -

łem. Na ca łych No wo dwo rach są
już tyl ko trzy wej ścia na wał, któ re
nie zo sta ły ogro dzo ne ra zem z no -
wy mi do ma mi, bu do wa ny mi przez
de we lo pe rów. Póź niej w osie dlach
ukon sty tu owa ły się wspól no ty
miesz ka nio we i to one pil nu ją dziś
klu czy nad Wi słę, jak – że zo sta -
nie my przy tol kie now skich po rów -
na niach – smok śpią cy na skar bie.

O pro ble mie pi sa li śmy w „Echu”
wie lo krot nie, ale wciąż nic się nie
zmie nia. Miesz kań cy osie dli nad Wi -

słą na dal są oby wa te la mi lep szej ka -
te go rii, ma ją cy mi klu cze nad rze kę
a po zo sta li mu szą ob cho dzić do słow -
nie ki lo me try pło tów. Wspól no ty
miesz ka nio we nie zga dza ją się
na otwar cie fur tek… cho ciaż wła ści -
wie nie wia do mo, dla cze go. Je śli
cho dzi o po czu cie bez pie czeń stwa,
to jest ono ir ra cjo nal ne. We dług bia -
ło łęc kiej po li cji ska la prze stęp czo ści
na osie dlach za mknię tych i otwar -
tych jest do kład nie ta ka sa ma.

DG

Osiedla nad Wisłą i klucze władzy
� Wał wiślany jest najpopularniejszym miejscem wypoczynku mieszkańców
Tarchomina i Nowodworów. Niestety, coraz trudniej się tam dostać.

Maciej Zajdel Daniel Maćkowiak 



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

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:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

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. 502-280-72018

Ogłoszenia drobne
nadasz na

www.echodrobne.pl






