
Pani Magda obudziła się rano
z bólem brzucha, chwilę później
zauważyła, że krwawi. Nie zasta-
nawiając się długo, założyła buty,
kurtkę i zeszła do przychodni
mieszczącej się w tym samym bu-
dynku – z nadzieją na szybką po-
moc lekarza.

– Bardzo się bałam. Przychod-
nię mam na szczęście w moim
bloku. Weszłam tam ze łzami
w oczach i ogromnym bólem
w podbrzuszu. Poinformowałam
panie w rejestracji, że jestem
w trzynastym tygodniu ciąży i za-
częłam krwawić – opowiada.

Osoby pracujące w rejestracji…
odprawiły ją jednak z kwitkiem.

– Powiedziały mi, że nie są
w stanie nic zrobić i żebym poje-
chała na izbę przyjęć do najbli-
ższego szpitala z oddziałem gine-
kologicznym. Byłam sama w do-
mu, jak miałam jechać?! Poza
tym – kto w takiej sytuacji jest
w stanie przeanalizować, który

najbliższy szpital ma ginekologię
– opowiada wzburzona kobieta.
– Wyszłam zszokowana na ze-
wnątrz i zadzwoniłam po pogoto-
wie. Dyżurująca wysłała karetkę
podkreślając, że nie potrafi po-
wiedzieć, kiedy ta przyjedzie, bo
wszystkie są zajęte. W międzycza-
sie, oczekując na pomoc, zadzwo-
niłam po jednego z członków ro-
dziny. Obserwując zaangażowanie
służby zdrowia stwierdziłam, że
tak szybciej dotrę do szpitala
– opowiada pani Magda.

Kiedy przyjechał po nią wujek,
odwołała karetkę. Do Szpitala
Bielańskiego trafiła już jednak
za późno. Poroniła.

Rzecznik praw pacjenta:
niedopuszczalne

Rzecznik praw pacjenta, którego
zapytaliśmy o ocenę zachowania
pracowników przychodni przy Ksią-
żkowej podkreśla, że rejestratorki
zachowały się skandalicznie.

– W sytuacji, w której znalazła
się mieszkanka Białołęki, infor-
mując o swoich dolegliwościach
oraz krwawieniu, osoby w reje-
stracji nie powinny decydować
o jej odesłaniu do innej placówki
medycznej! Pacjentkę powinien
zbadać lekarz i w sposób niezale-
żny zadecydować o trybie, formie
oraz metodzie leczenia, gdyż to
on z mocy ustawy ponosi odpo-
wiedzialność za skutki leczenia
– mówi Krystyna Pawłowska. Do-
daje też, że w przypadku osób bę-
dących w stanie nagłego zagroże-
nia życia lub zdrowia, obowiązek
udzielenia pomocy spoczywa
na wszystkich podmiotach leczni-
czych i nie ma znaczenia, czy jest
on publiczny czy prywatny. – Pa-
cjentka z pewnością nie powinna
zostać odesłana z poleceniem sa-
modzielnego szukania pomocy.
Personel medyczny miał obowią-
zek sam wezwać karetkę – mówi
rzecznik.

NFZ: konieczna skarga
Rzecznik Narodowego Fundu-

szu Zdrowia radzi pani Magdzie
złożenie skargi.

– Sprawa jest bulwersująca
i absolutnie wymaga wyjaśnienia
wszystkich jej okoliczności i wy-
ciągnięcia wniosków. Z całą pew-
nością to nie panie rejestratorki
powinny podejmować decyzje
w odniesieniu do problemów
zdrowotnych pacjentek. Świadczy
to o złej organizacji udzielania
świadczeń w placówce – podkre-
śla rzecznik mazowieckiego NFZ,
Andrzej Troszyński.
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Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-393
redakcja@gazetaecho.pl

Prosiła o pomoc  
w przychodni. Poroniła
� Rejestratorki z przychodni przy Książkowej zadecydowały, że pomimo krwawienia
ciężarna kobieta sama powinna jechać do szpitala. Nikt nie wezwał do niej karetki,
nie poproszono lekarza, aby ocenił stan zdrowia pacjentki. Finał tej historii okazał się
tragiczny. W trzynastym tygodniu ciąży mieszkanka Nowodworów straciła dziecko.

dokończenie na stronie 2
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Przychodnia: inna wersja
zdarzeń

– Po prze pro wa dze niu roz mów
z per so ne lem re je stra cji oraz do -
kład nej ana li zie ma te ria łu za re je -
stro wa ne go przez ka me ry za mon -
to wa ne na te re nie na szej pla ców ki
in for mu ję, że jed no znacz nie zi -
den ty fi ko wa li śmy sy tu ację. Mu szę
jed nak stwier dzić, że jej prze bieg
zna czą co ró żni się od przed sta -
wio nej wer sji. Obec ność pa cjent ki
(oso by rze ko mo po krzyw dzo nej
przez na szą przy chod nię) trwa ła,
li cząc od wej ścia do mo men tu
opusz cze nia przy chod ni, pięt na -

ście se kund. Za da ła py ta nie, co
po win na zro bić ko bie ta w 13. ty -
go dniu cią ży, gdy do sta ła krwa -
wie nia. Otrzy ma ła od po wiedź, że
na tych miast po win na zna leźć się
na od dzia le po ło żni czym.
Po otrzy ma niu tej od po wie dzi pa -
cjent ka po dzię ko waw szy opu ści ła
pla ców kę – in for mu je dy rek tor
NZOZ Cen trum Me dycz ne Bia ło -
łę ka Ma ciej Święs. Pod kre śla też,
że pa cjent ka nie mó wi ła, że cho -
dzi kon kret nie o nią. Nie pro si ła
o ja ką kol wiek po moc, nie pro si ła
o kon takt z le ka rzem, ani nie po -
da wa ła żad nych szcze gó łów,
po pro stu za da ła py ta nie i uzy -
skaw szy na nie od po wiedź wy szła.

We dług nie go na gra nie po ka zu je
oso bę spo koj ną, nie spra wia ją cą
wra że nia po trze bu ją cej ja kiej kol -
wiek po mo cy me dycz nej.

Czy tel nicz ka po twier dza, że jej
wi zy ta w przy chod ni by ła bar dzo
krót ka, jed nak ka te go rycz nie nie
zga dza się z wer sją przed sta wio ną
przez dy rek to ra.

– Fak tycz nie by łam tam pew nie
ja kieś 15 se kund, jed nak wy raź nie
za py ta łam, czy mo gą mi po móc
bo je stem w trzy na stym ty go dniu
cią ży i krwa wię. Re je stra tor ki na -
wet na mnie nie spoj rza ły, tyl ko
ka za ły je chać do szpi ta la. Sko ro
ma ją tam tak do bry mo ni to ring,
to po win ni też wie dzieć, że sta łam
po mię dzy drzwia mi za sta na wia jąc
się, co mam da lej zro bić – kwi tu je
obu rzo na miesz kan ka No wo dwo -
rów.

AS

tel. 502-280-720

Pa weł Wol ski w dro dze po zło -
to już w pierw szej wal ce po ko nał
ak tu al ne go mię dzy na ro do we go
mi strza Nie miec.

– By ła to cię żka wal ka, ale
z dru giej stro ny już na po cząt ku
tur nie ju po zwo li ła na zwe ry fi ko -
wa nie ak tu al nej for my – mó wi
tre ner Piotr Mo czy dłow ski.
– Prze czu wa łem, że po tej wal ce
pój dzie już z gór ki.

Rze czy wi ście, fi nał trwał za le d -
wie… nie ca łą mi nu tę.

Alek san dra Sie niec ka wal kę
o wej ście do stre fy me da lo wej roz -
strzy gnę ła w 40 se kund. W pół fi na -
le prze gra ła z re pre zen tant ką
Ukra iny, któ ra zo sta ła osta tecz nie

mi strzy nią. Za wod ni ka mi opie ko -
wa li się tre ne rzy Ka ta rzy na Kraj za -
-Mo czy dłow ska 1 dan (mi strzy ni

Eu ro py) i Sen sei Piotr Mo czy dłow -
ski 3 dan (wi ce mistrz świa ta).

DG

Karateka z Białołęki mistrzem Europy
� Paweł Wolski z białołęckiej szkoły Masters Dojo zdobył złoty medal
na Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin. Aleksandra Sienicka wywalczyła brąz.

Prosiła o pomoc
w przychodni. Poroniła
dokończenie ze strony 1

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. 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.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

oossoobbyy  ffiizzyycczznneejj,  złożony 25 listopada 2014 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci
cieplnej na działek ew. nr 3/6, 3/11, 3/5, 6/4 z obrębu 4-06-34 oraz 82/2 i
7 z obrębu 4-06-09 przy ul. Myśliborskiej, ul. Zabłockiej w Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy.

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. 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.)

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiaa  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

RRWWEE  SSttooeenn  OOppeerraattoorr  SSpp..  zz  oo..oo..,, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, złożony
17 listopada 2014 r., uzupełniony 3 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
energetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działki ew. nr 1 z
obrębu 4-07-17 przy ul. Inowłodzkiej 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, od poniedziałku do piątku w
grodziach pracy urzędu.
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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Na osie dlu przy Pa słęc kiej gro -
dze nie do pro wa dzo no do po zio -
mu mi strzow skie go. W cia snej jak
na Bia ło łę kę za bu do wie, na te re -
nie ozna czo nym ja ko stre fa za -
miesz ka nia, mo żna zna leźć…
…po pierwsze: biało-czerwone

słupki, uniemożliwiające
parkowanie samochodów
poza wyznaczonymi
miejscami. Kierowcom nie
przeszkadzają w parkowaniu
m.in. na zakrętach.

…po drugie: niskie zielone siatki
dookoła wspólnych trawników.

…po trzecie: wysokie brązowe
płoty, odgradzające od świata
zewnętrznego prywatne
ogródki. Każdy nieco inny,
wszystkie wysokie na tyle, by
ustrzec ogródek przed „złym

okiem”. Wysokie również na
tyle, że kierowca jadący strefą
zamieszkania nie ma szans
zauważyć wcześniej
wybiegającego zza parkanu
dziecka.

…po czwarte: ogrodzenia
na balkonach, chroniące
przed „złym okiem”
niezwykle ważne przedmioty
tam zgromadzone.

Ogro dzeń nie ma ją roz rzu co ne
po osie dlu mi kro sko pij ne pla ce
za baw. Nie do pa trze nie?

DG

Bu duj z na mi „Mi gaw ki z oko -
li cy”! Zau wa ży łeś coś, co war to
do ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

Za in te re so wa nie week en do wy -
mi i noc ny mi wi zy ta mi u le ka rzy
jest bar dzo du że. W cią gu ty go -
dnia no cą ko rzy sta z niej od 8
do 16 osób. W week en dy na Mi le -
nij ną przy cho dzi od 50 do na -
wet 100 cho rych! Na te kil ka dzie -
siąt osób przy pa da tyl ko je den le -
karz.

– Jest je den le karz na dy żu rze
przez 12 go dzin. Zgła sza się
do nie go wie le osób po trze bu ją -
cych po mo cy me dycz nej, głów nie
z te re nu Bia ło łę ki, cho ciaż nie ma
re jo ni za cji. Cho rych naj czę ściej
przyj mu ją mło dzi le ka rze, bez
spe cja li za cji, ale jest też le karz ro -
dzin ny i in ter ni sta – mó wi wi ce dy -
rek tor SZPZ LO Pra ga Pół noc Je -
rzy Szew czyk i do da je, że wkrót ce
eki pa le ka rzy po win na być już
sta ła, pro wa dzo na jest bo wiem
re kru ta cja.

Na Białołęce powinien być
pediatra

Naj częst szym za rzu tem miesz -
kań ców Bia ło łę ki wo bec no wo
uru cho mio nej usłu gi jest brak
pra cu ją ce go na miej scu pe dia try.
Do sta li śmy już wie le e -ma ili
od czy tel ni ków opi su ją cych sy tu -
acje, kie dy dy żu ru ją cy le karz od -
sy łał ro dzi ców z cho ry mi dzieć mi
do izby przy jęć szpi ta la lub przy -
chod ni na Dą browsz cza ków.

– Mój sze ścio mie sięcz ny sy nek
do stał wy so kiej go rącz ki. By ła go -
dzi na 22, więc szyb ko po je cha li -
śmy na Mi le nij ną. Oka za ło się, że

pan dok tor nas nie przyj mie, bo
nie jest pe dia trą i ka zał udać się
do szpi ta la. Cze mu w koń cu ma
słu żyć ta rze ko ma noc na po moc
le kar ska, sko ro w ta kich sy tu -
acjach le karz nie chce na wet zba -
dać dziec ka? – py ta zde ner wo wa -
na miesz kan ka Tar cho mi na.

– Tra fi li śmy na Mi le nij ną, po -
nie waż wcze śniej nie do sta li śmy
się z na szym sied mio lat kiem
do przy chod ni z po wo du bra ku
miejsc. Pa ni to wa rzy szą ca le kar ce
(i ro bią ca coś na dru tach) oznaj -
mi ła, że pe dia try nie ma i po trze -
bu je na szej zgo dy i oświad cze nia,
że to my ro dzi ce bie rze my na sie -
bie ca łą od po wie dzial ność za to,
co sta nie się z dziec kiem w przy -

pad ku, gdy le karz prze pi sze le ki,
ale po ja wią się skut ki ubocz ne lub
in ne nie prze wi dzia ne na stęp stwa
wy ni ka ją ce z te go, że le karz nie
miał od po wied niej spe cja li za cji
– opo wia da in na.

Pediatra nocą
na Dąbrowszczaków

Oka zu je się, że dy żu ry pe dia -
trów w noc nej po mo cy są w sto li -
cy rzad ko ścią. Do przy chod ni
przy Dą browsz cza ków, któ ra ja ko
jed na z nie licz nych w War sza wie
gwa ran tu je no cą ta kich spe cja li -
stów, przy je żdża ją lu dzie na wet
z od le głe go Ur su sa. Na Bia ło łę ce
są ni kłe szan se na le ka rza dzie cię -
ce go.

– W przy pad ku bar dzo ma łych
dzie ci naj le piej udać się do szpi ta -
la. Kon trakt, ja ki ma my za war ty
z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia, nie da je nam mo żli wo ści za -
trud nie nia do dat ko wych le ka rzy,
cho ciaż re kru ta cja trwa. Je śli
znaj dzie się pe dia tra, któ ry
za pro po no wa ną staw kę zgo dzi
się peł nić dy żu ry, na pew no go za -
trud ni my – mó wi dy rek tor Szew -
czyk, choć pod kre śla, że nie mo że
te go obie cać.

– Chcę pod kre ślić jesz cze jed ną
spra wę. Nie któ rym nie chce się
stać w ko lej kach w cią gu dnia, dla -
te go wie czo rem al bo w no cy uda ją
się na wi zy tę. Nie od te go jest
noc na po moc le kar ska, któ ra ma
słu żyć w przy pad kach na głych za -
cho ro wań – mó wi Je rzy Szew czyk.

AS
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Czemu nie ma pediatry?
� Nocna pomoc lekarska działa na Białołęce niespełna drugi miesiąc, a już
na placówkę sypią się skargi: ludzi za dużo, pediatry brak, a i obsługa nie jest najmilsza.

Do przychodni
przy Dąbrowszczaków,
która jako jedna
z nielicznych w Warszawie
gwarantuje nocą dyżur
pediatry, przyjeżdżają
ludzie nawet z odległego
Ursusa. Na Białołęce są
nikłe szanse na lekarza
dziecięcego.

Migawki z okolicy

Obsesja grodzenia
– przypadek kliniczny
� Ile ogrodzeń można zmieścić na kilku metrach
kwadratowych? Grodzone osiedla na Nowodworach
pokazują, że dużo.
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– La tem jest bez piecz niej, bo
lu stro na skrzy żo wa niu pra wie
speł nia swo ją ro lę. Pra wie, bo
bar dzo „prze kła mu je” od le głość.
Miej sco wi się przy zwy cza ili, ale
kie row ca, któ ry jest tu pierw szy
raz mo że wy je chać np. pod roz pę -
dzo ny au to bus. O tej po rze ro ku
lu stra w za sa dzie nie ma, bo jest
ono po kry te ro są lub szro nem.
Wy je żdża się na chy bił -tra fił,
prze cież to ku sze nie lo su! – ska -
rży się czy tel nik.

Za uli cę Me hof fe ra od po wia da
Za rząd Dróg Miej skich, któ ry
kor ków oba wia się w tym przy -
pad ku bar dziej niż ofiar.

– Bez ge ne ral nej prze bu do wy
skrzy żo wa nia nie ma mo żli wo ści
wpro wa dze nia żad nych zmian
w or ga ni za cji ru chu ze wzglę du
na geo me trię jezd ni. Pod po rząd -
ko wa nie Me hof fe ra wzglę dem
ul. Cze rem cho wej skut ko wa ło by
kor ka mi na tej pierw szej i pro wa -
dzi ło by do zmniej sze nia prze pu -

sto wo ści – ar gu men tu je Ka ro li na
Ga łec ka, rzeczniczka ZDM

– Ja kie kor ki? Na le ży pod po -
rząd ko wać wzglę dem Cze rem -
cho wej sa mo cho dy nad je żdża ją ce
z la su. Wów czas bę dą mu sia ły
zwol nić. Te raz ja dą tu na wet 100
km/h. To znacz nie po pra wi bez -
pie czeń stwo na tym skrzy żo wa niu
bez wiel kich kosz tów – mó wi
miesz ka niec.

Wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń -
ski ana li zu je in ne roz wią za nia.

– Mo że pod grze wa ne lu stro? To
wy da je się naj prost szym wyj -
ściem. Wy da je mi się, że sko ro
w sa mo cho dzie lu ster ka są ogrze -
wa ne, po dob ną tech ni kę mo żna
za sto so wać i tu taj. To jed nak tyl -
ko po mysł. Naj lep szym i mo żli -
wym do zre ali zo wa nia jest bu do -
wa sy gna li za cji świetl nej. To
znacz nie tań sze (za ok. 300 tys.
zł) niż prze bu do wa skrzy żo wa nia
z wy ku pem grun tów – sza cu je
Smo czyń ski.

Za rząd Dróg Miej skich, opie ra -
jąc się na sta ty sty kach po li cji, uwa -
ża jed nak, że świa tła są zbęd ne.
– Pod wzglę dem „wy pad ko wo ści”
to skrzy żo wa nie nie jest szcze gól -
nie nie bez piecz ne. Prze pro wa dza -
li śmy ba da nia i ana li zy. W la -
tach 2011–2014 do szło tu tyl ko
do dwóch ko li zji. Nie by ło wy pad -
ków śmier tel nych. W związ ku

z tym bu do wa sy gna li za cji na chwi -
lę obec ną nie jest tam pla no wa na
– mó wi Ka ro li na Ga łec ka.

– Dwa wy pad ki od 2011 ro ku?
Ja sam wi dzia łem co naj mniej trzy
w cią gu kil ku ostat nich mie się cy!
Wy je żdża ją cy z Cze rem cho wej nie
wi dzą nic, bo za sła nia im płot po -
se sji z le wej stro ny, na któ rym
jesz cze do dat ko wo wi szą re kla my!
To ab surd. Sie dząc za biur kiem
naj ła twiej mó wić o tym, że jest do -
brze – ko men tu je czy tel nik.

AS

Mehoffera podporządkować Czeremchowej?
� Zróbcie coś – żądają okoliczni mieszkańcy. Kierowcy pędzący z lasu prostą, długą Mehoffera
są realnym zagrożeniem dla wyjeżdżających z Czeremchowej.

W ostatnich
latach doszło tu tylko
do dwóch kolizji. Nie było
wypadków śmiertelnych.
W związku z tym budowa
sygnalizacji nie jest tam
planowana – mówi
Karolina Gałecka.

Nieść pomoc innym, dzielić się, podać pomocną dłoń… - potrzebę wspierania
innych czuje wielu z nas. Każdego dnia słyszymy i czytamy o fundacjach i
stowarzyszeniach, które organizują akcje charytatywne. 

Włączając się w działalność charytatywną i ruch wolontariacki społeczność
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 333 STO w
Warszawie przy ul. Dziatwy 6 w 2007 roku podjęła współpracę z Ośrodkiem
Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach.
Współpraca trwa do dziś. Każdego roku, razem z rodzicami naszej szkoły zbierane
są potrzebne rzeczy, zabawki oraz sprzęt AGD, ubrania dla dzieci, które są pod
opieką Sióstr. Nasi uczniowie przygotowują dla wychowanków Ośrodka w
Puławach przedstawienia jasełkowe, a także obdarowują ich prezentami
świątecznymi.

Rodzice naszej Szkoły już od kilku lat wspierają finansowo wyjazdy wakacyjne.
Dzięki tej pomocy dzieci z biednych rodzin Olsztyna mogą uczestniczyć w
organizowanych obozach i poznać piękno gór.

Dziękujemy Rodzicom ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i
Społecznego Gimnazjum nr 333 STO na Dziatwy 6, za wspieranie akcji
charytatywnych organizowanych w naszej szkole.

PPOOMMAAGGAAMMYY
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Spo śród wszyst kich bia ło łęc kich
dróg ro we ro wych od śnie ża na bę -
dzie tyl ko jed na, ta pro wa dzą ca
wzdłuż Tra sy Ku kliń skie go na most
Pół noc ny. Lo gicz ne, bo jest to naj -
czę ściej uży wa na przez ro we rzy -
stów z Tar cho mi na i No wo dwo rów
dro ga pro wa dzą ca w kie run ku sta -
cji me tra, kil ku uczel ni i do cen -
trum. Bę dą dwie zgod ne z pra wem
mo żli wo ści do sta nia się na nią: jaz -
da jezd nią lub te le por ta cja. Jak po -
ka zu je prak ty ka z po przed niej zi -
my, ro we rzy ści umie jęt no ści te le -
por ta cji jesz cze nie po sie dli a ry zy -

ko wać na śli skiej jezd ni nie chcą.
Po ja dą więc chod ni ka mi.

Jed no cze śnie ujaw nia się ko lej -
na ogrom na za le ta pa sów ro we ro -
wych na jezd niach: bę dą one od -
śnie ża ne ra zem z pa sa mi dla sa -
mo cho dów przez dro go wców.
Na Bia ło łę ce pa sy są nie ste ty tyl -
ko w jed nym miej scu, w oko li cy
oczysz czal ni ście ków Czaj ka.

Na wschód od to rów ko le jo -
wych od śnie ża nia dróg ro we ro -
wych nie bę dzie. Nie ma cze go
od śnie żać.

DG

Rowerzyści teleportują się zimą
� …a przynajmniej tak wynika z planów odśnieżania
dróg rowerowych na nadchodzącą zimę.

Nie mal ka żde go dnia no wi miesz -
kań cy wpro wa dza ją cą się na osie dla
po ło żo ne na wschód od Głę boc kiej
i wy je żdża jąc ra no z ga ra żu kie ru ją
swo je au ta na nie licz ne i wą skie dro -
gi pro wa dzą ce do ul. Le wan dów.
Wie lu z nich nie zda wa ło so bie
wcze śniej spra wy, że chcąc do je chać

do Tra sy To ruń skiej z do mu le żą ce -
go 300 me trów od niej, bę dą mu sie li
wy ko ny wać wie lo ki lo me tro we ob jaz -
dy. Od grud nia ich sy tu acja się po -
pra wi, bo wiem nie mal go to wa jest
już Kar to gra ficz na, któ ra po łą czy
Głę boc ką z po łu dnio wy mi czę ścia mi
wiel kich osie dli miesz ka nio wych.

We dług pla nów uli ca mia ła być
go to wa już we wrze śniu. Prze targ

na bu do wę pierw sze go, pra wie ki -
lo me tro we go od cin ka do ul. Ja si -

niec roz strzy gnię to już w lip cu. Wy -
ko naw ca miał wy bu do wać as fal to -
wą jezd nię z chod ni kiem, od wod -
nie niem, oświe tle niem, za to ka mi
par kin go wy mi i pro ga mi zwal nia ją -
cy mi. – Nie ste ty na po tka no na ba -
rie rę w po sta ci opro te sto wy wa nia
przez nie któ rych wła ści cie li grun -
tów prak tycz nie wszel kich de cy zji
i ze zwo leń – mó wi rad ny Wal de mar
Ro szak. Do da je, że za ża le nia by ły
skła da ne po mi mo te go, że dro ga
wid nie je w obo wią zu ją cym od 2001
ro ku pla nie miej sco wym. Wszyst kie
pro te sty zo sta ły od rzu co ne, ale to
spo wo do wa ło opóź nie nie.

– W li sto pa dzie dziel ni ca uzy ska -
ła osta tecz ne pra wo wła sno ści
grun tów po trzeb nych do bu do wy
ko lej ne go od cin ka Kar to gra ficz nej,
po mię dzy osie dlem Le wan dów
Park 1 a ul. Ja si niec – mó wi Wal de -
mar Ro szak. – Wy ko naw ca roz po -
czął już je go bu do wę. Je że li po go da
po zwo li, uli ca bę dzie go to wa jesz -
cze przed świę ta mi – do da je rad ny.

Rów no cze śnie roz po czę ły się
przy go to wy wa nia do bu do wy ko lej -
ne go frag men tu ul. Kar to gra ficz nej
– do osie dli Le wan dów Park 2 i 3.
W tej chwi li two rzo na jest do ku -
men ta cja i trwa pro ce du ra po zy ski -
wa nia wła sno ści grun tu pod dro gę.

AS

Kartograficzna gotowa na święta?
� Jeśli pogoda dopisze, już pod koniec grudnia będziemy mieli gotową Kartograficzną. Nową ulicą można już
przejechać z osiedla Lewandów Park 1 do Głębockiej. W piątek położono ostatni fragment asfaltu. Wkrótce będzie
gotowy kolejny odcinek – do ul.Jasiniec.
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Rze czy wi stość jest nad zwy czaj
pro za icz na. – Ten pa wi lon to
trans for ma to row nia za si la ją ca li -
nię tram wa jo wą – in for mu je Syl -
wia Ci szyń ska z ze spo łu pra so we -
go urzę du dziel ni cy.

Swo ją opinię na temat budowli
wy ra ził jeden naszych czy tel ników
w li ście do re dak cji.

– Chciał bym zwró cić Pań stwa
uwa gę na po wsta ły przy oka zji
bu do wy li nii tram wa jo wej wzdłuż
uli cy Świa to wi da (w kwar ta le
ulic: Ćmie low ska, Świa to wi da,
Bo te wa) „gniot” w po sta ci obiek -
tu ku ba tu ro we go. Lo ka li za cja te -
go pa skudz twa w eks po no wa nym
miej scu osie dla, przy głów nej uli -
cy w są siedz twie Ros smann'a, za -
bu rza cha rak ter za bu do wy. Ta
bu da, ni czym „ku pa” od stra sza

nie tyl ko wzrok, ale da je po czu -
cie de pre sji, przy gnę bie nia
i dzia ła ne ga tyw nie na ogól ne sa -
mo po czu cie przy pad ko wych
prze chod niów. Nie do pusz czal -
nym jest, aby te go ty pu „stra sza -
ki” otrzy my wa ły do pust w po sta ci
uzy ska nia po zwo le nia na ich re -
ali za cję przez de cy den tów or ga -
nów ad mi ni stra cji ar chi tek to -
nicz no – bu dow la nej w XXI w.
Uwa żam, że w po wy ższej spra wie
zo sta ły po gwał co ne wszel kie pra -
wa, za rów no ad mi ni stra cyj ne jak
rów nież pra wa pu blicz ne, a przez
nie do peł nie nie pod sta wo wych
obo wiąz ków urzę du, z pre me dy -
ta cją wręcz zo stał za faj da ny wi -
ze ru nek cen trum Tar cho mi na
– na pi sał pan Lon gin.

(red)

Co budują obok Rossmana?
� Czym będzie parterowy pawilon, powstający obok
Rossmana na Tarchominie? – pytają czytelnicy.

Z po dob nym pro ble mem bo ry -
ka ją się or ga ni za to rzy trans por tu
pu blicz ne go w ca łej Eu ro pie. Jed -
no z fran cu skich miast po sta no wi -
ło prze pro wa dzić kam pa nię spo -
łecz ną, w któ rej ape lu je:

– Roz kła da nie nóg nie jest ko -
niecz ne. Le piej trzy mać je ra zem.
Ją dra nie są z krysz ta łu i nie wy -
buch ną, a Ty zro bisz wię cej miej -
sca są sia dom.

Po za pre zen to wa niu pla ka tu
na Fa ce bo oku przez Fun da cję Fe -
mi no te ka roz po czę ła się dys ku sja,
w któ rej zde cy do wa na więk szość
ko biet i mę żczyzn przy zna ła, że
pa no wie w roz kro ku to pro blem.
Nie tyl ko zaj mu ją za du żo miej -
sca, ale też wy glą da to ko micz nie
(„Wy glą da ją jak by by li w cią ży”),
a nie któ re ko bie ty uzna ją to
za for mę eks hi bi cjo ni zmu. Po ja -

wi ły się oczy wi ście ta kże gło sy
z ga tun ku „A u was Mu rzy nów bi -
ją”: że ko bie ty też zaj mu ją miej -
sce, bo cza sem ma ją to reb ki, a te

to reb ki cza sem są sta wia ne
na sie dze niu obok. To praw da.
Trze ba jed nak przy znać, że zwy -
kłe „Prze pra szam” po tra fi cu dow -
nie pod nieść to reb kę z krze sła,
ale na mę żczyzn sie dzą cych jak
isto ty człe ko kształt ne już to ra czej
nie dzia ła. Oni zu peł nie nie wie -
dzą, o co cho dzi.

– Fran cu ska kam pa nia jest bar -
dzo… in try gu ją ca, a pro blem nie -
ste ty wy stę pu je ta kże w War sza -

wie. – mó wi Mag da le na Po toc ka,
rzecz nicz ka Za rzą du Trans por tu
Miej skie go, któ rej po ka za li śmy
pla kat. – Obec nie nie pla nu je my

kam pa nii spo łecz nej po świę co nej
do kład nie te mu pro ble mo wi. Po -
zwo lę so bie jed nak przy po mnieć,
że re gu lar nie re ali zu je my kam pa -
nie za chę ca ją ce pa sa że rów do em -
pa tycz ne go pod ró żo wa nia, czy li
m.in. pro wa dze nia roz mów przez
te le fon ko mór ko wy w bar dziej
dys kret ny spo sób, ustę po wa nia
miej sca oso bom po trze bu ją cym
oraz umo żli wia nia oso bom wy sia -
da ją cym z po jaz dów swo bod ne
wyj ście. Do dat ko wo, w tym ro ku
urząd mia sta wraz z Tram wa ja mi
War szaw ski mi zor ga ni zo wał kam -
pa nię „Kie ru nek życz li wość w ko -
mu ni ka cji miej skiej”. Obec nie or -
ga ni za to rzy przy go to wu ją się
do jej ko lej nej, przy szło rocz nej
od sło ny. W ra mach kam pa nii zo -
sta ną po ru szo ne m.in. pro ble my
zgła sza ne przez użyt kow ni ków ko -
mu ni ka cji miej skiej. Być mo że po -
ja wi się rów nież ten pro blem.

Czy kam pa nia spo łecz na roz -
wią za ła by pro blem? A mo że po -
trzeb ny jest np. pro jekt do bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go pt. „Warsz ta -
ty dla mę żczyzn: pod sta wy wy cho -
wa nia ko mu ni ka cyj ne go i na uka
sa mo dziel ne go ku po wa nia spodni
i bie li zny”?

DG (mę żczy zna)

Panowie w rozkroku – plaga komunikacji miejskiej
� O dziwnych zachowaniach pasażerów komunikacji miejskiej można pisać książki.
Jednym z najbardziej irytujących widoków są mężczyźni siedzący w rozkroku
i zajmujący po dwa-trzy miejsca.

Francuska
kampania jest bardzo…
intrygująca, a problem
niestety występuje także
w Warszawie – mówi
Magdalena Potocka,
rzeczniczka Zarządu
Transportu Miejskiego.

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.

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.

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.

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

dyr. Martyna Myszkowska

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

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny
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Bu dżet oby wa tel ski
Po raz pierw szy w hi sto rii w War -

sza wie wdro żo no bu dżet par ty cy pa -
cyj ny. To miesz kań cy mie li de cy do -
wać, na co zo sta nie prze zna czo na
pu la pie nię dzy w dziel ni co wych bu -
dże tach. Na Bia ło łę ce fre kwen cja
wiel ka nie by ła (głos za bra ło nie co
po nad 6% upraw nio nych do gło so -
wa nia), ale pro jek ty wy bra no kon -
kret ne: w par kach ma ją po wstać
punk ty do stę po we dar mo we go in -
ter ne tu, na No wo dwo rach sta nie
Mia stecz ko Ru chu Dro go we go
a w ca łej dziel ni cy – po jem ni ki
na psie od cho dy. Przy Stru my ko wej
po wsta nie mo bil ne pla ne ta rium
a przy prze pom pow ni – gór ka sa -
necz ko wa. Miesz kań cy Bia ło łę ki
ge ne ral nie sta wia ją na czy stość
i przy ro dę, do ma ga jąc się więk szej
licz by ko szy na śmie ci w miej scach
pu blicz nych oraz re wi ta li za cji miej -
skiej zie le ni.

Bu du je my tram waj
W lu tym wy da no po zwo le nie

na bu do wę tar cho miń skie go tram -
wa ju. Pra ce trwa ły nie mal ca ły rok.
Przez Bia ło łę kę po ja dą dwie li nie:
ist nie ją ca już „dwój ka” na Mło ci ny
oraz 17 – przez Bie la ny i cen trum
na Słu że wiec. War sza wa wpi sa ła też
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 mia sta,
bu do wę li nii tram wa jo wej
na wschod nią Bia ło łę kę.

Awan tu ra o Świa to wi da
Przy oka zji tram wa ju po ja wi ły

się ko lej ne te ma ty – a to pod to pór
miał iść 200-let ni dąb, a to ze Świa -
to wi da mia ła się zro bić kil ku pa -
smo wa „Tar cho stra da”. Osta tecz -
nie ża den z tych po my słów nie do -
szedł do skut ku. ZTM za po wia da
zmia ny w pro jek cie prze bu do wy
uli cy, re zy gnu jąc z trzech pa sów
do ru chu sa mo cho dów, a ist nie ją cy
układ chod ni ków i sy gna li za to rów
na od cin ku, gdzie bie gnie li nia
tram wa jo we po zwa la się do my ślać,
że dru giej jezd ni tu taj jesz cze dłu -
go nie bę dzie.

1 września otwarto nowe szkoły
Bia ło łę ka otwo rzy ła trzy no we

szko ły: na Ce ra micz nej, Głę boc kiej
i To po lo wej. Kosz to wa ły 83 mln zł
i miesz czą po nad 2300 uczniów.
A co z młod szy mi bia ło łę cza na mi?
Cóż, zna la zły się pie nią dze na bu -
do wę czte rech pla có wek: trzech cał -
kiem no wych, przy szko łach na Ce -
ra micz nej i Głę boc kiej oraz
na dział ce obok par ku Ma gicz na.
Czwar te przed szko le już ist nie je,
przy He ma ra – ale zo sta nie po więk -
szo ne. Pra ce bu dow la ne ma ją się
za koń czyć w 2017 ro ku, Bia ło łę ka
zy ska łącz nie 26 od dzia łów przed -
szkol nych.

No wy dy rek tor BOK
Rok te mu bur mistrz Bia ło łę ki

Piotr Ja wor ski zwol nił dy rek tor
BOK An nę Ba rań ską -Wró blew ską.
Przy po mnij my, że w mar cu 2013
opu bli ko wa li śmy tekst, w któ rym
za rzu ci li śmy dy rek tor ce ne po tyzm,
nie go spo dar ność i mob bing.
W kwiet niu te go ro ku ośro dek kul -
tu ry prze jął Krzysz tof Mi ko ła jew ski,
by ły wi ce bur mistrz Tar gów ka.
– Chciał bym, by Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry stał się pierw szą war szaw -
ską pla ców ką, w peł ni speł nia ją cą
wy mo gi obo wią zu ją ce go od te go ro -
ku pro gra mu „Mia sto kul tu ry i oby -
wa te li” – mó wił tuż przed ob ję ciem
sta no wi ska. Jak oce nia ją je go pra cę
miesz kań cy?

No we miej sce kul tu ry
We wrze śniu na Głę boc kiej za -

czę ły dzia łać „3 po ko je z kuch nią”
– to miej sce spo tkań kul tu ral nych
i to wa rzy skich dla miesz kań ców
wschod niej Bia ło łę ki, dzia ła ją ce
pod ku ra te lą Bia ło łęc kie go Ośrod -
ka Kul tu ry. A sko ro już mo wa
o BOK – dziel ni ca do cze ka ła się
wła sne go ki na. Co praw da dość ka -
me ral ne go, ale jest: Ki no na bo ku.

Ksiądz pe do fil
W po ło wie mar ca za trzy ma no

ska za ne go pra wo moc nym wy ro -
kiem księ dza -pe do fi la Grze go rza
K., by łe go pro bosz cza pa ra fii Mat ki
Pięk nej Mi ło ści z My śli bor skiej.

Pospolite ruszenie
w sprawie 527

Póź ną je sie nią mia ła ru szyć II li -
nia me tra. Jesz cze nie na Bia ło łę kę,
ale dziel ni ca od czu je ko mu ni ka cyj -
nie tę zmia nę – ZTM szy ku je ro sza -
dę li nii au to bu so wych i tram wa jo -
wych w ca łej War sza wie. 527 mia ła
do je żdżać na Wi leń ski, a nie jak
obec nie – na plac Ban ko wy. Miesz -
kań cy się bu rzą, że za bie ra im się je -
dy ne po łą cze nie z cen trum War sza -
wy. I mo gą od no to wać suk ces: ta li -
nia do je dzie do pę tli Espe ran to,

a w go dzi nach szczy tu do sta ną też
do wo zo wą li nię E -7, kur su ją cą mię -
dzy osie dlem Der by a Dwor cem
Wi leń skim.

Me tro na Bia ło łę kę
A dziel ni ca wal czy o me tro

na wschod nią Bia ło łę kę ze sta cją
koń co wą za Tra są To ruń ską,
przy Głę boc kiej. Sto łecz ny ra tusz
za mó wi ko lej ne ana li zy opła cal no -
ści prze cią gnię cia me tra na Gro -
dzisk. A prze cież go łym okiem wi -

dać, że to Bia ło łę ka po trze bu je ko -
mu ni ka cji jak tle nu…

Śmie ci od bie ra MPO
Od ma ja w War sza wie nie obo -

wią zu je już po mo sto wy sys tem
od bio ru śmie ci. Bia ło łę kę włą czo -
no do II ob sza ru, z któ re go śmie -
ci od bie ra MPO. Od po wie dzial ne
za wy wóz od pa dów z Bia ło łę ki
Miej skie Przed się bior stwo
Oczysz cza nia po trze bo wa ło kil ku
mie się cy na usta bi li zo wa nie or ga -
ni za cji wy wo zu od pa dów – te le fo -

nu jąc do re dak cji lu dzie prze ści -
ga li się w skar gach: MPO nie wy -
wią zu je się z ter mi nów, po zo sta -
wia po so bie ba ła gan, jest głu che
na mo ni ty. A jesz cze w li sto pa -
dzie, że śmie ciar ki po tra fią przy -
je żdżać o szó stej ra no, bu dząc
przy oka zji ca łe osie dle…

Bia ło łę ka ma pla żę i pierw sze
je rzy ki

W wa ka cje Bia ło łę ka mia ła
wła sną pla żę. Otwar ta w oko li -

cach par ku Pi cas sa mie ści ła bo -
isko do siat ków ki, miej sce za baw
dla dzie ci, prze strzeń do wspól ne -
go gril lo wa nia. A w sierp niu by ła
fe ta: po dwóch la tach od zbu do -
wa nia do wie ży przy Od kry tej
wpro wa dzi ły się je rzy ki.

Za mknię ta Głę boc ka
Bu do wa ka na li za cji na Głę boc -

kiej spo wo do wa ła ko niecz ność ob -
jaz dów – uli ca by ła za mknię ta przez
pół ro ku. Moc no w kość da ło to
kie row com z Zie lo nej Bia ło łę ki, ob -
na ża jąc przy oka zji fa tal ną in fra -
struk tu rę dro go wą w tej czę ści
dziel ni cy. Głę boc ka bę dzie re mon -
to wa na na dal szych od cin kach – nie
wcze śniej niż w przy szłym ro ku.

Park Ma gicz na
Sko ro już je ste śmy przy Głę -

boc kiej – nie opo dal otwar to park
Ma gicz na – miej sce peł ne atrak cji
dla dzie ci i mło dzie ży. In au gu ra -
cja by ła hucz na, nie mniej ży wio -
ło we są im pre zy po za har mo no -
gra mem. Są sie dzi ska rżą się
na ba lu ją cych w par ku żu li, nisz -
czą cych urzą dze nia i śmie cą cych
– oraz na po li cję i straż miej ską,
któ ra al bo przy je żdża post fac -
tum, al bo „nie stwier dza na ru sze -
nia ci szy noc nej”. Teo re tycz nie
na te re nie par ku dzia ła ochro na.
Od wrze śnia ta kże mo ni to ring.

Ma my noc ną po moc le kar ską
Bia ło łę ka zy ska ła w tym ro ku

punkt noc nej po mo cy le kar skiej.
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, Bród nie al bo
w Szpi ta lu Bie lań skim. W li sto pa -
dzie 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 w przy chod ni na Mi le nij nej
dy żu ru ją le ka rze.

No wy, sta ry bur mistrz
Li sto pad mi nął pod zna kiem

kam pa nii wy bor czej, sa mo rzą do -
wych de bat i wy bo rów. Efekt?
Wy gra na Plat for my Oby wa tel -
skiej. Jed nym gło sem. Dzię ki jed -
nej oso bie PO za pew ni ło so bie
więk szość w ra dzie dziel ni cy.
A Piotr Ja wor ski znów zo stał bur -
mi strzem dziel ni cy.

Jak ma wiał Jan Ta de usz Sta ni -
sław ski – i to by by ło na ty le. Ko -
lej ne wy da nie „Echa” – 30 stycz -
nia. Do zo ba cze nia!

(wt)

Działo się w tym roku na Białołęce
� Tradycyjnie już w ostatnim wydaniu „Echa” przeglądamy nasze archiwa. Co było najważniejszym wydarzeniem na Białołęce w zeszłym roku?

„Szeroka” Światowida była tematem najczęściej komentowanym
na naszym portalu

Trzy nowe szkoły otwarto u nas 1 września. I będą kolejne.

Będzie metro? Walka trwa...
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In spi ra cja, ja ko miej sce kształ ce nia
dzie ci i mło dzie ży po ja wi ła się

na ma pie War sza wy w 2012 ro -
ku. Obec nie w mu rach szko ły
kształ cą się ucznio wie klas I -
-VI, a nad pra wi dło wym prze -
bie giem pro ce su dy dak tycz no -
-wy cho waw cze go czu wa wy -
kwa li fi ko wa na ka dra na uczy -
cie li i spe cja li stów. Szko ła In -
spi ra cja re ali zu je pro gram na -
ucza nia zgod ny z wy tycz ny mi
Ku ra to rium Oświa ty i MEN,

do dat ko wo wzbo ga co ny o in -
no wa cyj ny pro gram etycz no -fi -
lo zo ficz ny.

Nie spo sób w kil ku zda niach na pi sać o tym, co uda ło nam się
osią gnąć przez te trzy la ta, w tro sce o roz wój in te lek tu al ny,
emo cjo nal ny i spo łecz ny na szych uczniów. War to jed nak wspo -
mnieć o naj wa żniej szych fi la rach, na któ rych opie ra się wi zja
na szej szko ły.

Za pew nia my: j.an giel ski  – 5 ra zy w ty go dniu, j. hisz pań ski
(od 3 kla sy ja ko dru gi ję zyk) – Pro jekt wy cho waw czy „MOST”
– Ga bi net lo go pe dy i psy cho lo ga – Świe tli cę 160 m (opie ka
w godz. 7:30–18:00) – Po sił ki przy go to wy wa ne we wła snej re -
stau ra cji – Bo ga tą ofer tę za jęć do dat ko wych: ba sen, akro ba ty -
ka, ju do, ba let, ta niec, za ję cia spor to we w FCB Esco la Var so -
wia itd.

Wy ró żnia nas sze ro ka ofer ta za jęć po za lek cyj nych i klu bów
za in te re so wań, któ re mo dy fi ko wa ne są w za le żno ści
od po trzeb na szych wy cho wan ków. Ja ko pla ców ka kon -
cen tru je my się na roz wi ja niu in dy wi du al nych pre dys po zy -
cji ka żde go ucznia oraz pod wy ższa niu po zio mu edu ka cji
w życz li wym dla dzie ci śro do wi sku. No wo cze sny bu dy nek
szko ły jest w peł ni przy sto so wa ny do wszel kie go ro dza ju
za jęć dy dak tycz nych, rów nież spor to wych (sa la gim na -
stycz na 300m, bo isko, plac za baw). W ce lu za pew nie nia

wy cho wan kom opty mal nych wa run ków do na uki, a na uczy cie -
lem mo żli wo ści in dy wi du ali za cji pra cy z dziec kiem, li mit w na -
szych kla sach wy no si 16 uczniów.

Przy po mo cy tre ści etycz no -fi lo zo ficz nych za pew nia my bli ski
kon takt z kul tu rą i sztu ką, któ ry uczy kre atyw ne go, in no wa cyj -
ne go my śle nia oraz roz bu dza cie ka wość świa ta. Po przez or ga -
ni zo wa nie i udział w roz ma itych kon kur sach, stwa rza my
uczniom oka zję do pre zen to wa nia swo ich wy jąt ko wych umie -
jęt no ści oraz bu do wa nia wia ry we wła sne si ły. Na si ucznio wie
zo sta li lau re ata mi w ta kich kon kur sach jak: Al fik, Ka gur Ma -
te ma tycz ny, Eko -Pla ne ta, Al fik Hi sto rycz ny, Omni bus Hu ma -
ni stycz ny, Ogól no pol ski Kon kurs Po praw nej Pol sz czy zny i wie -
lu in nych. W tro sce o har mo nij ny i wszech stron ny roz wój na -
szych wy cho wan ków, ak tyw nie współ pra cu je my z ro dzi ca mi,
włą cza jąc ich w spra wy szko ły.

Z du mą in for mu je my, że roz po czę li śmy re kru ta cję na rok
szkol ny 2015/2016.

Zważywszy na duże zainteresowanie
i ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy
na jedyny dzień otwarty
pod hasłem „Miłość inspiruje”,
który odbędzie
się 14 lutego 2015 r.

– szczegóły na stronie internetowej

Gdy pie lu chy tra fią do ko sza na śmie ci, a smo czek od daw -
na ku rzy się pod sza fą, przy cho dzi czas trud ny dla ka żde go ro -
dzi ca – wy bór przed szko la.

Od 1 stycz nia 2015 r. Nie pu blicz ne Przed szko le In spi ra cja
roz po czy na re kru ta cję na no wy rok szkol ny.

Zgło sze nia dzie ci do Przed szko la In spi ra cja, przyj mu je my ma -
ilo wo przez for mu larz zgło sze nio wy (www.in spi ra cja edu.pl),
a ta kże oso bi ście w se kre ta ria cie Przed szko la: ul. Me hof fe ra 90,
w go dzi nach od 9.00–15.00.

Ro zu mie my pań stwa dy le ma ty, nie pew ność i oba wę przed no -
wym dla dziec ka „świa tem”. Zda je my so bie spra wę, że po sła nie
dziec ka do przed szko la wią że się z ol brzy mim stre sem dla ka -
żde go ma lu cha i ro dzi ca. Aby ten stres zła go dzić, za osz czę dzić
Pań stwa Dzie ciom ne ga tyw nych prze żyć i uła twić wej ście w no wy
świat, ja kim jest przed szko le, chcie li by śmy za pro po no wać
uczest nic two w pro gra mie „Przed szko le otwar te na świat”
w dniach od 19–23 stycz nia, w go dzi nach od 9.00–15.00.

Pro gram „Przed szko le otwar te na świat” to:
• wspólna wizyta rodziców i dziecka w placówce, poznanie

nowego otoczenia – obejrzenie placówki od „środka”
i przełamanie strachu przed nieznanym

• w godzinach od 9.00–12.00 dzieci będą miały możliwość
uczestniczenia w zabawach w grupie oraz pojedynczych
zajęciach edukacji przedszkolnej np. j. angielski, zajęcia
plastyczne, ruchowe,

taneczne
• indywidualne rozmowy z rodzicami na tematy organizacji

i trybu życia w przedszkolu
• poznanie oferty edukacyjnej naszego przedszkola oraz

kadry pedagogicznej

Nasze przedszkole wyróżnia:
• ciekawy program edukacyjny wzbogacony o zajęcia

z zakresu filozofii, rozwijające u dzieci kreatywność
i samodzielność w myśleniu i podejmowaniu działań

• autorski program współpracy przedszkola ze szkołą
podstawową – Most

• codzienna nauka języka angielskiego
• bogata oferta zajęć dodatkowych
• nauczyciele- specjaliści
• nowoczesny budynek z własną 300 m salą gimnastyczną,

boiskiem i zielonym placem zabaw
Przed szko le „In spi ra cja” to miej sce o nie spo ty ka nej at mos -

fe rze, otwar te dla ka żde go dziec ka. U nas ma ono szan se
stać się na praw dę wy jąt ko we!

Ko lej ne drzwi otwar te przed szko la 21 mar -
ca 2015 r. Za pra sza my!

Nie pu blicz ne Przed szko le In spi ra cja „Przed szko le Otwar te na Świat”
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Pa ra fia Naj święt szej Ma rii Pan -
ny Mat ki Pięk nej Mi ło ści dys po -
nu je ol brzy mim te re nem, któ re go
tyl ko część zaj mu ją ko ściół i ka -
pli ca. Po zo sta ła je go część to
skwer i par king przy skrzy żo wa -
niu My śli bor skiej i Ćmie low skiej.
Wła ści wie za wsze mo żna tu spo -
tkać spa ce ru ją cych z wóz ka mi ro -
dzi ców, nie ko niecz nie za in te re so -
wa nych od wie dze niem ko ścio ła.

W nie dzie le zda rza się, że ktoś
wy cho dzi z ko ścio ła z ma łym

dziec kiem, by nie prze szka dza ło
pod czas mszy, i nie ma gdzie
usiąść. Przed ko ścio łem jest tyl ko
jed na ław ka, dla osób mo dlą cych
się przed fi gu rą Mat ki Bo skiej.

To ide al ne miej scem na skwer:
w po bli żu cen trum Tar cho mi na,
z do jaz dem au to bu sem, bli sko
skle pów, z so lid nym ogro dze -
niem. Obec nie du żą część te re nu
pa ra fii zaj mu je par king, któ re go
więk szość bez ża lu mo żna by ło by
zli kwi do wać, bo za rów no na My -
śli bor skiej, jak i Ćmie low skiej są
licz ne miej sca par kin go we. Prze -
kształ ce nie go w skwer z praw dzi -
we go zda rze nia wy ma ga ło by
współ pra cy pa ra fii z miesz kań ca -
mi i sa mo rzą dem, i przede
wszyst kim chę ci. A no we ław ki
i tak słu ży ły by prze cież głów nie
wier nym.

DG

Wielki skwer na Tarchominie

Niestety bez ławek
� Mieszkańcy Tarchomina narzekają na tłok
w parkach, na skwerach i placach zabaw,
a tymczasem prawie pośrodku osiedla znajduje się
wielki teren. Niestety, jest na nim tylko jedna ławka
i na więcej się nie zanosi…

Na po mysł usta wie nia sa mo ob -
słu go wych wy po ży czal ni ksią żek
wpa dła zna na z ak cji „Uwol nij
ksią żki!” Edy ta Ja rosz -Mac kie -
wicz, na co dzień dzie kan Wy dzia -
łu Na uk Hu ma ni stycz nych War -
szaw skiej Wy ższej Szko ły Hu ma -
ni stycz nej.

– Pro jekt bu dek z ksią żka mi
w bia ło łęc kich par kach zro dził się
w mo jej gło wie ja ko po mysł au -
tor ski w ra mach za ło żo ne go prze -
ze mnie w 2014 r. bia ło łęc kie go
Klu bu Wol nej Ksią żki. Cho dzi
o „uwol nie nie” ksią żek z do mo -
wych za ku rzo nych pó łek i da nie
im, dzię ki wy mia nom, dru gie go
ży cia u no wych czy tel ni ków. Bud -

ki -wy po ży czal nie ma ją być ko lej -
nym eta pem – mó wi po my sło daw -
czy ni. Pa ni Edy ta na po cząt ku
chcia ła by usta wić trzy bud ki
z ksią żka mi w trzech bia ło łęc kich
par kach: przy ul. Stru my ko wej,
Pi cas sa i Ma gicz nej.

Dru gie ży cie te le fo nicz nych
bu dek

Po mysł spraw dził się już w in -
nych eu ro pej skich mia stach. „Bo -
ok Stop” ma my choć by w Ber li nie
przy Adam stras se, gdzie na wy po -
ży czal nię i ła wecz kę do czy ta nia
za go spo da ro wa no by łą bud kę te le -
fo nicz ną. W Pol sce pierw sza te go
ty pu czy tel nia po wsta ła w czerw cu
te go ro ku w par ku Zdro jo wym
w Kon stan ci nie -Je zior nej i cie szy
się du żą po pu lar no ścią.

– Na „Przy stan ki ksią żko we”
naj le piej za adop to wać bud ki te le -
fo nicz ne, któ re ma ją być li kwi do -

wa ne, mo żna im dać rów nież dru -
gie ży cie. Trzy bia ło łęc kie wy po ży -
czal nie kosz to wa ły by ok. 8 tys. zł
– wy szło by mniej, je że li po zwo lo -
no by wy ko rzy stać bud ki te le fo -
nicz ne – tłu ma czy Edy ta Ja -
rosz-Mac kie wicz.

Wo lu mi ny prze ka zał by na po -
cząt ku Klub Wol nej Ksią żki, a ko -
lej ni czy tel ni cy przy no si li by swo je.
– Chcia ła bym, aby na „Przy stan ku
ksią żka” był na pis: „Wy po życz,
prze czy taj, od daj!” ja ko in struk -
cja użyt ko wa nia. Być mo że na le -
ża ło by za pew nić bud kom mo ni to -
ring, ale za wcze śnie na ta kie roz -
wa ża nia. Swo ją pro po zy cją chcia -
ła bym za in te re so wać miesz kań -
ców Bia ło łę ki i urząd dziel ni cy,
któ re mu przed sta wi ła bym swój
pro jekt – pod kre śla.

Bur mistrz Piotr Ja wor ski my śli
o spra wie po zy tyw nie. – Pro jekt bu -
dek „wol nej ksią żki” wzbu dził mo je
bar dzo du że za in te re so wa nie. Je -
stem prze ko na ny, że bę dzie my
w sta nie zna leźć w 2015 r. pie nią -
dze na je go re ali za cję. Wa żne jest,
aby do brze wy brać pi lo ta żo we lo -
ka li za cje. Z pew no ścią na le ży roz -
wa żyć par ki przy uli cach Stru my ko -
wej, Ce ra micz nej i Ma gicz nej, ale
ta kże naj bar dziej uczęsz cza ne pla -
ce za baw. To wła śnie Bia ło łę ka by ła
jed ną z pierw szych dziel nic, któ re
wpro wa dzi ły mo żli wość wy po ży cza -
nia e -bo oków. Dla cze go więc nie
spró bo wać wpro wa dzić bu dek
„wol nej ksią żki”? Sa mi miesz kań cy
oce nią, czy po mysł jest do bry – mó -
wi bur mistrz.

AS

Biblioteka na świeżym powietrzu.
Sprawdzi się u nas?
� Budki z książkami w parkach Białołęki? Czy będą projektem, który ożywi
czytelnictwo w naszej dzielnicy?

Budki
z książkami miałyby się
pojawić w trzech
białołęckich parkach:
przy ul. Strumykowej,
Picassa i Magicznej.

Budki sprawdziły się w Konstancinie-Jeziornej

źródło: K
lub W

olnej K
siążki

Przekształcenie
terenu w skwer
z prawdziwego zdarzenia
wymagałoby współpracy
parafii z mieszkańcami
i samorządem, i przede
wszystkim chęci.

Wprawdzie ciężko jest usiąść, ale za to jest gdzie spacerować
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Na sce nie po ja wi się m.in.
R.U.T.A pro jekt mu zycz ny na gro -
dzo ny Pasz por tem Po li ty ki, łą czą -
cy w swo jej twór czo ści hi sto rycz ne
pie śni z Pol ski, Ukra iny i Bia ło ru -
si, po łą czo ne z pun ko wym brze -
mie niem. Pod czas kon cer tu wy stą -
pi rów nież Spię ty, czy li Hu bert
Do ba czew ski, zna ny głów nie ja ko
li der i wo ka li sta ze spo łu Lao Che.
Z ko lei Hań ba to gru pa na wią zu -

ją ca do miej skiej mu zy ki po dwór -
ko wej ko ja rzo nej z dwu dzie sto le -
ciem mię dzy wo jen nym. Czwar tym
ze spo łem, któ ry wy stą pi pod czas
im pre zy to Stu dium In stru men -
tów Et nicz nych – pod tą na zwą
kry je się du ża gru pa osób, któ ra
gra na in stru men tach et nicz nych
z ró żnych za kąt ków świa ta.

Po koncercie wi dzo wie spo tka ją
się z Paw łem Kon jo Kon na kiem.

Kon cert po pro wa dzi Ma ciej Szaj -
kow ski, za ło ży ciel Ka pe li ze Wsi
War sza wa, lau re at Pasz por tów
Po li ty ki oraz dzien ni karz ra dio -
wej Czwór ki pro wa dzą cy au dy cję
„Folk OFF!”.

nat

Folk off to ur 2014!, 13 grud nia,
godz. 19, bi le ty 30 zł (w przed sprze -
da ży), 35 zł (w dniu kon cer tu).

Muzyka etniczna z Polski i świata
� W ogólnopolską trasę rusza tegoroczny festiwal Folk Off! Tour. Białołęcki Ośrodek
Kultury jest przystankiem na trasie wydarzenia. Podczas koncertu, w sobotę
– 13 grudnia, wystąpią gwiazdy polskiej sceny folkowej.

źródło: organizator w
ydarzenia

Zespół Hańba nawiązuje do muzyki podwórkowej

Na swój warsz tat wziął go rów -
nież Ze spół Te atru 13 dzia ła ją ce -
go przy te atral nej sce nie BOK -u.

– Cie szę się, że uzy ska li śmy li -
cen cję na wy sta wie nie sztu ki, po -
nie waż z za sa dy au tor ka nie zga -
dza się na to w te atrach nie za wo -
do wych – tłu ma czy re ży ser ka spek -
ta klu Ane ta Mu czyń. I pod kre -

śla, że sztu ka to przede wszyst -
kim świet nie na pi sa ny tekst. 

nat

„Bóg mor du”, pre mie ra: 24
stycz nia 2015 (so bo ta), godz. 18,
bi le ty 10 zł, Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry (ul. van Go gha 1, nr
tel. 22 614–66–56)

Bóg mordu w ujęciu Zespołu Teatru 13
� Bóg mor du to ostat nie dzie ło Yasmi ny Re zy, na le żą -
cej do ści słej czo łów ki naj po pu lar niej szych na świe cie
dra ma to pi sa rzy fran cu skich. Sztu ka od nio sła wiel ki suk -
ces na ca łym świe cie. Na pod sta wie tek stu Ro man Po -
lań ski wy re ży se ro wał film „Rzeź”

Peerel
wybitnych
fotografów
� „Schy łek Pe ere lu. La -
ta 80.”, to wy sta wa, któ -
rą mo żna oglą dać
w Bia ło łęc kim Ośrod ku
Kul tu ry, od 13 grud nia
do po ło wy stycz nia.

Zdję cia wy ko na ne w la -
tach 1980–89 po cho dzą z Pol -
skiej Agen cji Fo to gra fów FO -
RUM. Fo to gra fie czę sto ro -
bio no spod kur tek, płasz czy,
spo so bem na zy wa nym „z bio -
dra”. W tam ten czas na ogół
tra fia ły do przy sło wio wej szu -
fla dy – dziś są wy jąt ko wym re -
por ta żem po ka zu ją cym Pol skę
da le ką od ob ra zu ofi cjal nej
pro pa gan dy.

(red)

W pierw szej ko lej no ści w świą -
tecz ny na strój miesz kań ców Bia -
ło łę ki wpro wa dzi Ki no na bo ku.
W so bo tę, 20 grud nia, wi dzo wie
obej rzą film, pt. „Gdzie jest
gwiazd ka?”. W dru gi dzień świąt
wi dzo wie obej rzą opo wieść o tym,
jak Mi ko łaj zo stał… świę tym, czy -
li film pt. „Świę ty Mi ko łaj”.
Na ekra nie usły szy my: Je rze go
i Ma cie ja Stuh rów.

Wy jąt ko wo za po wia da się wy da -
rze nie pod ha słem „Wi gi lij ne opo -
wie ści”. 21 grud nia, z miesz kań ca mi
Bia ło łę ki swo imi tra dy cja mi świą -

tecz ny mi po dzie lą się, m.in. dzia łacz
lo kal ny, pre zes Fun da cji Ave Bar -
tło miej Włod kow ski, pre zen ter te le -
wi zyj ny Con ra do Mo re no i dzien ni -
karz mu zycz ny Ma rek Sie roc ki. 

*„Gdzie jest gwiazd ka?”, reż.
Nils Gaup (20 grud nia, godz. 12)
oraz „Świę ty Mi ko łaj”, reż. Ju ha
Wu oli jo ki (26 grud nia, godz. 14),
Ki no na bo ku, ul. van Go gha 1,
bi le ty 8 zł.

*„Wi gi lij ne opo wie ści”,
w godz. 15–17, Bia ło łęc ki Ośro -
dek Kul tu ry, ul. van Go gha 1.

nat

źródło: Film
w

eb

To już tra dy cja, że Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry roz po czy na no -
wy rok kon cer tem no wo rocz nym.
Pod czas kon cer tu w sa li wi do wi -
sko wej BOK -u, 10 stycz nia, bę dzie
mo żna po dzi wiać jed ne go z naj -
wy bit niej szych ukra iń skich skrzyp -
ków – Jo han na Kru ka. Ar ty sta
na jed nej sce nie spo tka się z so -
list ką Ope ry Lwo skiej – Na ta lią
Ku khar oraz eks klu zyw nym so li stą
Fil har mo nii Lwow skiej – Va sy lem

Po nay dy. Pod czas dwu go dzin ne go
show usły szy my naj słyn niej sze du -
ety i arie z naj więk szych oper
i ope re tek. Ma low ni cze wi do wi -
sko ubar wio ne zo sta nie po pi sa mi
tan ce rzy ba le tu Ope ry Lwow skiej.

Bi le ty: 25 zł (se nio rzy), 50 zł
(nor mal ny).

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

nat

Wielka gala noworoczna
� Karnawał na Białołęce rozpoczniemy niezwykłym
widowiskiem „Viva Wiedeń! Viva Broadway”.
Najpiękniejsze arie operowe, operetkowe oraz
musicalowe wykona Orkiestra Filharmonii Lwowskiej.

Próba do spektaklu

Norweska baśń i kolędowanie z gwiazdami
� Z okazji zbliżających świąt Białołęcki Ośrodek Kultury
przygotował specjalne wydarzenia – rodzinne świąteczne
kino i spotkanie przy symbolicznym, wigilijnym stole.
O swoich bożonarodzeniowych zwyczajach opowiedzą
m.in. Conrado Moreno i Marek Sierocki.





Trwa już druga edy cja bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go w War sza wie.
Pierw sza by ła spo rym suk ce sem,
bo na sa mej Bia ło łę ce zło żo no
po nad 100 pro jek tów. Do re ali za -
cji w 2015 ro ku, dzię ki gło so wa -
niu miesz kań ców prze szły 24 pro -
jek ty, w tym aż 10 w ob sza rze
Chosz czów ka – Dą brów ka Szla -
chec ka – Hen ry ków – Bia ło łę ka
Dwor ska – Sza mo cin. Obec nie
trwa etap uchwa la nia bu dże tu m.
st. War sza wy, w któ rym wszyst kie
pro jek ty zo sta ły za pi sa ne. Póź niej
na stą pi etap spo tkań z pro jek to -
daw ca mi, aby do mó wić szcze gó ły
re ali za cji, a w 2015 ro ku ich wy -
ko na nie.

Tym cza sem uru cho mio na zo -
sta ła ko lej na edy cja bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go, któ ra za owo cu je
w 2016 ro ku. Tak, jak po przed nio,
po wo ła ny zo stał dziel ni co wy Ze -

spół ds. Bu dże tu Par ty cy pa cyj ne -
go, któ ry usta no wił pod sta wo we
za sa dy obo wią zu ją ce w no wej
edy cji.

Po dział dziel ni cy i kwo ty
Tym ra zem nie bę dzie ob sza ru

dziel ni co we go, ale po zo sta ną 3
ob sza ry lo kal ne:

Ob szar 1 – Tar cho min, No wo -
dwo ry, Sta re Świ dry i Pie kieł ko. 

Ob szar 2 – Chosz czów ka, Dą -
brów ka Szla chec ka, Hen ry ków,
Bia ło łę ka Dwor ska i Sza mo cin. 

Ob szar 3 – Ko biał ka, Au gu -
stów, Brze zi ny, Gro dzisk i Że rań.

Wszyst kie 3 ob sza ry otrzy ma ją
rów ną pu lę środ ków fi nan so wych
do dys po zy cji – po 1 mln zł. 

Li mit kwo ty na pro jekt
Człon ko wie Ze spo łu zde cy do -

wa li o na ło że niu gór ne go li mi tu

kosz tu dla jed ne go pro jek tu. Wy -
no si on 600 tys. zł. To ozna cza, że
koszt ka żde go po je dyn cze go pro -
jek tu zgła sza ne go do bia ło łęc kie -
go bu dże tu par ty cy pa cyj ne go mo -
że być osza co wa ny na mak sy mal -
nie 600 tys. zł. Je że li koszt prze -
kro czy li mit kwo ty, pro jekt zo sta -
nie zwe ry fi ko wa ny ne ga tyw nie.
Na ło że nie gór ne go li mi tu kwo to -
we go po zwo li na zre ali zo wa nie
wię cej niż 1 pro jek tu w ka żdym
z ob sza rów.

Po zo sta łe za sa dy
Pro jek ty mo gą zgła szać tyl ko

miesz kań cy m.st. War sza wy
– czy li oso by fi zycz ne (a nie or ga -
ni za cje, fir my, szko ły, itp.) za -
miesz ku ją ce na te re nie m. st.
War sza wy.

Pro jekt mu si być jed no rocz ny
i nie po dziel ny – czy li wszyst kie

eta py mu szą być zre ali zo wa ne
w trak cie 1 ro ku bu dże to we go.

Pro jekt mu si być ogól no do stęp -
ny, tzn. prze zna czo ny dla ogó łu
miesz kań ców.

Na le ży osza co wać kosz ty eks -
plo ata cji pro jek tu, któ re jed nak
nie bę dą wli cza ne do kosz to ry su
je go wy ko na nia.

Pro jekt mo że być zlo ka li zo wa -
ny na te re nie nie bę dą cym wła -
sno ścią m. st. War sza wy lub bę dą -
cym wła sno ścią m. st. War sza wy
ob cią żo nym na rzecz osób trze -
cich.

Pro jekt mu si mie ścić się w za -
da niach m.st. War sza wy i być
zgod ny z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi pra wa, stra te gia mi i pro gra -
ma mi m. st. War sza wa.

Pro jekt mu si być pod pi sa ny.
Do pro jek tu na le ży do łą czyć li -

stę po par cia z 30 pod pi sa mi

miesz kań ców War sza wy. UWA -
GA! Pro jek to daw ca nie mo że
na niej zło żyć swo je go pod pi su.

Do pro jek tu mu szą być do łą -
czo ne wszyst kie za łącz ni ki, któ re
zo sta ły wska za ne w pro jek cie.

Nie peł no let ni pro jek to daw ca
mu si do łą czyć zgo dę ro dzi ca /
opie ku na praw ne go na swój
udział w bu dże cie par ty cy pa cyj -
nym.

An na Rur ka 
dziel ni co wy ko or dy na tor ds. bu dże tu

par ty cy pa cyj ne go 
tel. 22 51-03-353, e-ma il: 

arur ka@@um.war sza wa.pl

Budżet partycypacyjny
na Białołęce

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
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Aż do po cząt ku wrze śnia ca ły
wiel ki ob szar Że ra nia mię dzy Tra -
są Ku kliń skie go, Mo dliń ską i Por -
tem Że rań skim był po zba wio ny
ko mu ni ka cji miej skiej a je go
miesz kań cy od by wa li (nie ko niecz -
nie przy jem ne) wę drów ki do au -
to bu sów kur su ją cych Mo dliń ską.
Wraz z roz po czę ciem ro ku szkol -
ne go sa mo rząd wy bu do wał no we
przy stan ki przy Płu żnic kiej, Kasz -
ta no wej i Lau ro wej a Za rząd
Trans por tu Miej skie go przed łu żył
li nię 211, któ ra mia ła za pew nić

do jazd na Tar cho min i do wo zić
dzie ci do szkół pod sta wo wych
i gim na zjum. Kwar tał po uru cho -
mie niu 211 pę ka w szwach. Dla -
cze go?

Na pierw szy rzut oka wi dać, że
au to bu sy są za tło czo ne, bo… są
po pro stu zbyt ma łe. Dzie wię cio -
me trow ce z kil ku na sto ma sie dze -
nia mi to z pew no ścią nie to, cze -
go ocze ku ją pa sa że ro wie, ale
– jak wy ka za ły prze pro wa dzo ne
przed przed łu że niem li nii te sty
– na cia snych skrzy żo wa niach Że -

ra nia nie zmie ści się ża den dłu -
ższy po jazd.

– Ze wzglę du na ogra ni cze nia
in fra struk tu ral ne nie ma my mo -
żli wo ści skie ro wa nia dłu ższych
wo zów do ob słu gi li nii 211 – przy -
zna je Mag da le na Po toc ka, rzecz -
nicz ka Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go.

Mo że po win ny więc kur so wać
czę ściej? 211 pod je żdża na przy -
stan ki co 15 mi nut w szczy cie
i co 20 po za nim. To ty po wa czę -
sto tli wość dla li nii lo kal nych, kur -

su ją cych przez dość rzad ko za lud -
nio ne osie dla. Spo śród li nii
na Bia ło łę ce kur su je tak np. 133,
na dłu gim od cin ku tra sy rów nież
bę dą ce je dy nym au to bu sem. Pro -
blem jest ta ki, że 133 do wo zi
na Tar cho min miesz kań ców
Chosz czów ki, na któ rej nie ma
ani du żych osie dli, ani ty lu dzie ci
do je żdża ją cych do szkół, co
na Że ra niu.

– Nie ste ty, nie ma my rów nież
mo żli wo ści zwięk sze nia czę sto tli -
wo ści kur so wa nia li nii – mó wi Po -
toc ka. – Do stęp ny ta bor jest wy -
ko rzy sty wa ny w 100%, nie dys po -
nu je my żad ny mi re zer wo wy mi

wo za mi. Z tru dem uda ło się nam
wy go spo da ro wać do dat ko we au -
to bu sy, aby za cho wać czę sto tli -
wość kur so wa nia li nii 211 po wy -

dłu że niu tra sy do pę tli Że rań
FSO. Re gu lar nie prze pro wa dza -
my po mia ry po pu lar no ści li nii
i za pew niam, że w przy pad ku bar -
dzo du że go za in te re so wa nia au -
to bu sa mi po sta ra my się zna leźć
roz wią za nie speł nia ją ce ocze ki -
wa nia pa sa że rów.

A ja kie są ocze ki wa nia pa sa że -
rów? Na po pu lar nym przy stan ku
przy Lau ro wej mo żna usły szeć, że
żad na li nia lo kal na nie bę dzie wy -
star cza ją ca.

– 211 jest do bre dla dzie ci ja dą -
cych do szko ły, ale że by do je chać
do cen trum, mu si my się prze sia -
dać dwa ra zy – mó wią miesz kań cy
osie dla Por to wa. – Naj pierw z 211
do tram wa ju, po tem na Mło ci -
nach z tram wa ju do me tra.

Czę ścio wym roz wią za niem te go
pro ble mu bę dzie li nia tram wa jo -
wa 17, któ ra wkrót ce za cznie kur -
so wać mo stem Pół noc nym na Tar -
cho min. Miesz kań cy Że ra nia bę -
dą mo gli do je chać z jed ną prze -
siad ką na Sta rych Świ drach
do Dwor ca Cen tral ne go i za głę bia
biu ro we go na Słu żew cu. Wkrót ce
mo że się jed nak oka zać, że tram -
waj za chę ca część miesz kań ców
do od sta wie nia sa mo cho dów. My -
śli bor ska bę dzie luź niej sza, ale…
tłok w 211 bę dzie jesz cze więk szy.

DG

211 jest dobre
dla dzieci jadących
do szkoły, ale żeby
dojechać do centrum,
musimy się przesiadać
dwa razy – mówią
mieszkańcy osiedla
Portowa. – Najpierw z 211
do tramwaju, potem
na Młocinach z tramwaju
do metra.

211 jeździ zbyt rzadko
� Tak jak można było się spodziewać, kursujące od września Myśliborską i Portową
autobusy pękają w szwach. Tymczasem popyt na miejsca w nich rośnie.
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Nie któ rzy ro dzi ce dzie ci, któ re
do pie ro za czy na ją swą przy go dę
z wo dą, są wręcz obu rze ni spo so -

bem pro wa dze nia za jęć na uki pły -
wa nia na ba se nie Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu.

– Na ka żdej lek cji in ny ra tow -
nik peł ni funk cję in struk to ra, tym
sa mym ża den nie ko ja rzy uczniów
i po zio mu pły wa nia, ja ki re pre -
zen tu ją. Lek cja wy glą da tak: dzie -
ci bio rą przy rząd, na któ rym
ostat nio pły wa ły, i tre ner ka że im
pły nąć: je den ba sen na brzu chu,
dru gi na ple cach, ko lej ny z ob ro -
tem rę ki – jak do krau la. I tak aż
mi nie pół go dzi ny, po tem gwiz -
dek i na stęp na gru pa – opo wia da
ma ma kil ku let niej dziew czyn ki.
Pod kre śla też, że dzie ci pły wa ją
źle tech nicz nie, a nikt te go nie
ko ry gu je. Naj wa żniej sze, że by pół
go dzi ny ja koś mi nę ło.

– Mam po rów na nie do na uki
w in nych miej skich pły wal niach
i nie wiem, za co BOS bie rze pie -
nią dze. Mia łam na dzie ję, że nie
bę dę mu sia ła wo zić dzie ci na ba -
sen do in nej dziel ni cy, sko ro ten
mam „pod no sem”, ale jak nic się
nie zmie ni, to nie wi dzę dal sze go

sen su ta kiej na uki. Mo ja cór ka
jest już znu dzo na. Za py ta ła, ile
jesz cze ty go dni bę dzie ro bić cią -
gle to sa mo, a w ogó le to dla cze -
go pan wo ła do nich – „ty czer wo -
na, ty nie bie ski” – w za le żno ści
od ko lo ru czep ka – opo wia da ko -
bie ta. Za zna cza, że pró bo wa ła
do wie dzieć się dla cze go na ka -
żdych za ję ciach jest in ny in struk -
tor. Usły sza ła w od po wie dzi: „ta ki
ma my sys tem – zmia no wy”.

Co na to wszyst ko BOS?
Teo re tycz nie pro ble mu nie wi -

dzi, ale… za po wia da szcze gó ło we
przyj rze nie się na uce pły wa nia.

– Za ję cia na uki pły wa nia są
pro wa dzo ne przez upraw nio nych
in struk to rów i te re ali zo wa ne
w gru pach bę dą ró żni ły się od na -
uki in dy wi du al nej – mó wi dy rek -
tor BOS Adam Bo niec ki.

Za po wia da jed no cze śnie, że
przyj rzy się zgło sze niu.

– Za le ży nam na opra co wa niu
opty mal ne go pro gra mu na ucza -
nia pły wa nia z do sto so wa niem
do wie ku i mo żli wo ści ćwi czą cych
w ra mach mo żli wo ści or ga ni za cyj -
nych Ośrod ka. Zo bo wią za łem już
oso bę spra wu ją cą nad zór
nad funk cjo no wa niem pły wal ni
do prze pro wa dze nia spo tka nia
z ka drą in struk to rów w ce lu wy ja -
śnie nia wąt pli wo ści do ty czą cych
za jęć na uki pły wa nia i pod nie sie -
nia ja ko ści świad czo nych usług
– pod kre śla Adam Bo niec ki.

AS

To ma być nauka pływania?
� Czytelnicy krytykują metody nauki pływania
stosowane na białołęckim basenie. Dyrekcja
zapowiada kontrolę i w razie potrzeby, zmiany.

Na po mysł na wią za nia współ -
pra cy ma lu chów z dzieć mi z od le -
głej wsi na uczy ciel ki z „Ma łe go
Pla stu sia”, nie wiel kie go przed -
szko la po ło żo ne go na ty łach bia -
ło łęc kie go ra tu sza, wpa dły dwa
la ta te mu. Za czę ły szu kać dzie -
ciom przy ja ciół, do któ rych mo -
gły by one wy sy łać li sty – te zwy -
kłe, pa pie ro we, przez wszyst kich
już nie mal za po mnia ne.

– Za le ża ło nam na przed szko lu
z na sze go wo je wódz twa, bo bra ły -
śmy pod uwa gę od wie dzi ny. Wca -
le nie by ło ła two zna leźć pla ców -
kę na wsi, chęt ną do na wią za nia
przy jaź ni. W koń cu tra fi li śmy
– pod Miń skiem Ma zo wiec kim,
we wsi Pod cier nie. Spodo bał nam
się bu dy nek: ma ły, ko lo ro wy, pra -
wie ta ki jak nasz. Na wet na zwa
zbli żo na: „Ma łe Przed szko le”
– a my je ste śmy „Ma ły Pla stuś”
– opo wia da Agniesz ka Mróz.

– Wy sła li śmy list z opi sem ak -
tyw no ści oraz wy glą du na sze go
przed szko la. Do łą czy ły śmy ob raz -
ki na ry so wa ne przez dzie ci. Pierw -
szy list od czy ta ny był w obec no ści
wszyst kich przed szko la ków.
Wspól nie zna leź li śmy Pod cier nie
na ma pie, oglą da li śmy zdję cia
przy sła ne przez na szych przy ja ciół

i roz ma wia li śmy przez te le fon. Ra -
dość na szych ma lu chów by ła wiel -
ka – opo wia da na uczy ciel ka.

Dzie ci ko re spon du ją re gu lar -
nie, za łą cza jąc swo je ob raz ki
i pre zen ty.

– Uda ło się w koń cu zor ga ni zo -
wać spo tka nie. Ja ko pierw sze
przy je cha ły do nas dzie ci z Pod -
cier ni. Wspól nie ba wi li śmy się
w na szym przed szko lu. Kie dy na -
sze ma lu chy po je cha ły na wieś,
by ły bar dzo zdzi wio ne – opo wia -
da na uczy ciel ka. Co naj bar dziej
za sko czy ło dzie ci? Już w dro dze
do Pod cier nia do strze gły zwie rzę -
ta na pa stwi skach i ma szy ny
na po lach. Pod eks cy to wa ne opi sy -
wa ły, co wi dzia ły z okna au to ka ru.
Dzi wi ły się, że przed szko le jest
ma łe, par te ro we, że ma lu chy,
śred nia ki i star sza ki two rzą jed ną
gru pę.

Ró żni ce po mię dzy mia stem a wsią
dzie ci za uwa ża ją też dzię ki li stom.
To w nich przy ja cie le z Pod cier nia
opi su ją np. jak zro bi ły pal my wiel ka -
noc ne z Ko łem Go spo dyń Wiej -
skich, że od wie dza je ksiądz, a na wet
soł tys. – A kto to jest soł tys? – po ka -
żdym z li stów py tań jest wie le.

– Co chcia ły śmy osią gnąć?
Dzie ci za po zna ją się z li stow ną

me to dą ko mu ni ko wa nia się. Po -
zna ją zwy cza je i tra dy cje, ja kie pa -
nu ją w wiej skim przed szko lu. Po -
ka zu je my ma lu chom, że ktoś, kto
jest da le ko, też mo że być przy ja -
cie lem i że li stem, ry sun ka mi czy
zdję cia mi mo żna wszyst ko opo -
wie dzieć – mó wi na uczy ciel ka.

AS

Przedszkolaki z miasta jadą przyjaźnić się ze wsią
� Przedszkolaki z „Małego Plastusia” na Białołęce zaprzyjaźniły się z rówieśnikami
z podmińskiej wsi.

Mam porównanie
do nauki na innych
miejskich pływalniach
i nie wiem, za co BOS
bierze pieniądze – mówi
czytelniczka.

źródło: baseny.w
arszaw

a.pl



Neo go tyc ki ko ściół Na ro dze nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny w Płu dach
ma już 101 lat i jest jed ną z trzech
cen nych, za byt ko wych świą tyń
w dziel ni cy. Nie ste ty, po dzi wia nie go
wią że się z przy mu so wym pa trze -
niem na re kla my i ba zgro ły, po kry -
wa ją ce ko ściel ny mur. Je den z nich
gło si: „Prze pra sza my ko ściuł!” (pi -
sow nia ory gi nal na). Za miast prze -
pra szać, mo gli by po pro stu nie ba -
zgrać… DG

Zau wa ży łeś coś, co war to do -
ce nić, po chwa lić, a mo że wy -
śmiać czy wy tknąć? Wy ślij nam
zdję cie z pod pi sem na maila:
echo@ga ze ta echo.pl.

– Był Pan je dy nym kontr kan dy -
da tem Pio tra Ja wor skie go w wy -
bo rach na bur mi strza. Wszyst ko
wska zu je na to, że po par li Pa na
nie tyl ko rad ni Ini cja ty wy Miesz -
kań ców Bia ło łę ki, ale ta kże PiS.
Dla cze go zde cy do wał się Pan kan -
dy do wać?

– Chcia łem po ka zać, że są
na Bia ło łę ce spra wy, któ re w opi -
nii wie lu osób wy ma ga ją zmian.
Urząd dziel ni cy nie jest po strze -
ga ny ja ko przy ja zny miesz kań com,
a prze cież ist nie je wła śnie dla

nich. Miesz kań cy ocze ku ją więk -
szej otwar to ści, zro zu mie nia ich
pro ble mów – czę sto drob nych
w ska li dziel ni cy, ale nie zwy kle
wa żnych dla po je dyn czych oby wa -
te li. W mo im od czu ciu sa mo rząd
to nie tyl ko pra ca, ale przede
wszyst kim słu żba. 

– Ja kie ma Pan do świad cze nie
w pra cy sa mo rzą do wej al bo spo -
łecz nej?

– Mo je do świad cze nie w dzia -
łal no ści spo łecz nej to przede
wszyst kim dzia łal ność w ra mach

ra dy ro dzi ców w Szko le Pod sta -
wo wej nr 342 im. Ja na Mar ci na
Szan ce ra na No wo dwo rach, któ -
rej prze wod ni czą cym by łem przez
czte ry la ta. Obec nie kon ty nu uję
swo ją spo łecz ną dzia łal ność
w pre zy dium ra dy ro dzi ców Gim -
na zjum nr 123, gdzie ta kże peł nię
funk cję prze wod ni czą ce go.

– Na se sji ra dy Bia ło łę ki mó wił
Pan o po trze bie bu do wy me tra
za rów no na tzw. Zie lo ną Bia ło łę -
kę, jak i Tar cho min i No wo dwo ry.
Bia ło łę ka jest prze cież tyl ko jed -
ną z 18 dziel nic, a kosz ty bu do wy
me tra są hor ren dal ne. Na Tar -
cho mi nie me tro by ło by bu do wa ne
pod tram wa jem. Czy to re al ne?

Nie tyl ko re al ne, ale i nie zbęd -
ne. Li nię me tra na No wo dwo ry,
po dob nie jak po sze rze nie ulic
Ma ry wil skiej oraz Pło cho ciń -
skiej, obie cy wa ła pre zy dent Han -
na Gron kie wicz -Waltz, i po win -
ni śmy wspól nie dzia łać, aby wy -
wią za ła się z tych obiet nic. I nie
ma tu mo im zda niem miej sca
na ar gu men ty ty pu „to nie jest
in we sty cja w kom pe ten cji bur mi -

strza dziel ni cy”. Oczy wi ście, że
nie jest, ale bur mistrz, ja ko
przed sta wi ciel lo kal nej spo łecz -
no ści, po wi nien dbać o roz wój
i po pra wę wa run ków ży cia
miesz kań ców, któ rzy, co jest zu -
peł nie na tu ral ne, trak tu ją bur mi -
strza ja ko swo je go re pre zen tan -
ta. Po win ni śmy do ma gać się za -
pew nie nia nie zbęd nej in fra struk -
tu ry zgod nie z po trze ba mi miesz -
kań ców na szej dziel ni cy, któ ra
roz wi ja się bar dzo dy na micz nie.
Je dy nym re al nym spo so bem
na uspraw nie nie ko mu ni ka cji
w na szym mie ście jest roz wój ko -
mu ni ka cji miej skiej. Oczy wi ście
na le ży pa mię tać ta kże o za pew -
nie niu nie zbęd nej in fra struk tu ry
(m.in. par kin gi P&R). II li nia
me tra czy też jed na z jej od nóg
po win na być do pro wa dzo na
na Zie lo ną Bia ło łę kę.

– O tym, że ko mu ni ka cja miej -
ska na Bia ło łę ce jest nie do sko na -
ła, wia do mo po wszech nie. A ja kie
in ne pro ble my spo łecz ne wy ma -
ga ją, Pa na zda niem, naj pil niej -
sze go roz wią za nia?

– Wie le te ma tów zwią za nych
z Bia ło łę ką po wta rza nych jest
i od mie nia nych przez wszyst kie
przy pad ki, przy to czę więc tyl ko
kil ka z nich.

Oświa ta. Bar dzo do ce niam fakt,
że są od da wa ne do użyt ku ko lej ne
pla ców ki. Nie ste ty po pra wia ją one
sy tu ację tyl ko chwi lo wo.

Słu żba zdro wia. Bez sprzecz nie
ko niecz ne jest uru cho mie nie noc -
nej po mo cy le kar skiej ta kże dla
wschod niej Bia ło łę ki. Gdy by Bia ło -
łę ka by ła sa mo dziel nym mia stem,
to by ła by po rów ny wal na do Cho -
rzo wa czy Ko sza li na. Jest więc bez -
sprzecz ną kwe stią bu do wa w naj -
bli ższej przy szło ści szpi ta la, któ ry
nie tyl ko pod niósł by po ziom za -
opa trze nia w usłu gi me dycz ne na -
szych miesz kań ców, ale rów nież
od cią żył by oko licz ne szpi ta le.

Rów nie istot nym te ma tem jest
kwe stia prze ciw dzia ła nia i zwal -
cza nia pa to lo gii wśród mło dzie ży.
Po win ni śmy za dbać o ko lej ne po -
ko le nia wy cho wu ją ce się w na szej
dziel ni cy. Du że sku pi ska osie dli
mo gą sta no wić do sko na łą po żyw -
kę do roz wi ja nia się zja wisk pa to -
lo gicz nych. W obec nej chwi li jest
jesz cze czas, aby te mu prze ciw -
dzia łać.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał DG

reklama w „Echu” tel. 502-280-72020

Kandydował na burmistrza. Kim jest?
�Rozmowa z Janem Mackiewiczem z Inicjatywy Mieszkańców Białołęki, który na pierwszej sesji kandydował 
na burmistrza dzielnicy. Przegrał z Piotrem Jaworskim.

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. 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, że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek

RRWWEE  SSttooeenn  OOppeerraattoorr  SSpp..  zz  oo..oo.., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, złożony 4 listopada
2014 r., zmieniony 21 listopada  2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN na terenie działki ew.
nr 10/2 z obrębu 4-06-15 przy ul. Elektronowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

Zarządu Mienia m.st. Warszawy,  złożony 27 października 2014 r., zmieniony 25 listopada
2014 r.  w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie przejścia mostowego dawnych rurociągów nad kanałem dojazdowym do
śluzy Żerań i do basenu Żerańskiego na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego oraz
budowie wejść i ramp zjazdowych na terenie działki ew. nr 5 z obrębu 4-06-12, działek
ew. nr 1, 2/7, 2/8, 7, 9 z obrębu 4-06-13, działki ew. nr 1/3, 5 z obrębu 4-06-14 przy ul.
Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

RReeggiioonnaallnneeggoo  ZZaarrzząądduu  GGoossppooddaarrkkii  WWooddnneejj  ww  WWaarrsszzaawwiiee  ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa,  złożony 7 listopada 2014 r., w sprawie zmiany decyzji nr 2/CP/2014 z 7
stycznia 2014 r. polegającej przebudowie obiektu śluzy Żerań im. Tadeusza Tellingera w
km 0+400 Kanału Żerańskiego na dz. nr ew. 9 z obrębu 4-06-13, 1/3 z obrębu 4-06-14
przy ul. Zarzecze na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie w zakresie zmiany tytułu
inwestycji na  „przebudowa śluzy Żerań” – dzielnica Białołęka, pow. Warszawa, woj.
mazowieckie wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących w ramach realizacji
zadania pn. „Przebudowa śluzy Żerań” – dzielnica Białołęka, pow. Warszawa, woj.
Mazowieckie na dz. nr ew. 9  z obrębu 4-06-13, 1/3 z obrębu 4-06-14 przy ul. Zarzecze”

PPoouucczzeenniiee
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, od poniedziałku do
piątku w grodziach pracy urzędu.
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.

Zabytek w cieniu reklam
� Wspaniały zabytek Białołęki ginie w nawałnicy reklam, ogłoszeń i zwykłych
bazgrołów.



Pod ko niec XVIII wie ku,
na kil ka lat przed dru gim roz bio -
rem i woj na mi z Ro sją, Tar cho -
min stał się wła sno ścią 25-let nie -
go Ta de usza Mo stow skie go, bo -
ga te go szlach ci ca zwią za ne go po -
li tycz nie ze zwo len ni ka mi uchwa -
le nia Kon sty tu cji i prze pro wa dze -
nia w upa da ją cym pań stwie re -
form. Sło wem „Tar cho min” okre -
śla no wte dy znacz nie mniej szy niż
obec nie te ren, le żą cy obok – ma -
ją ce go już wte dy kil ka set lat – ko -
ścio ła św. Ja ku ba, nad po zba wio -
ną wa łu prze ciw po wo dzio we go
Wi słą. W cza sach Mo stow skie go
był to ma ją tek, któ re go cen trum

sta no wił drew nia ny dwór Osso liń -
skich. Zlo ka li zo wa ny nad roz le wi -
skiem i w są siedz twie go tyc kiej
świą ty ni dom mu siał urzec mło de -
go szlach ci ca, któ ry zle cił ka pi tal -
ny re mont i po sta no wił roz bu do -
wać po sia dłość. I to znacz nie: bu -
du jąc w Tar cho mi nie pa łac.

W okre sie wo jen pol sko -ro syj -
skich i upad ku Rze czy po spo li tej
Mo stow ski przez kil ka lat tu łał się
po Eu ro pie, na pe wien czas wra -
ca jąc do Tar cho mi na ja ko oso ba
in ter no wa na przez Ro sjan.
Na dłu żej wró cił do Pol ski do pie -
ro na po cząt ku XIX wie ku...
i od ra zu za jął się bu do wą tar cho -

miń skie go pa ła cu. Nie oszczę dzał
pie nię dzy, zle ca jąc pro jekt jed ne -
mu z naj lep szych war szaw skich ar -
chi tek tów, Si mo no wi Got tlie bo wi
Zu go wi, zna ne mu z bu do wy zbo ru
lu te rań skie go na pl. Ma ła chow -
skie go. Tar cho min nie na le żał wte -
dy jesz cze do War sza wy, jed nak
bu do wa trwa ła w ty po wo war szaw -
skim tem pie: przez 25 lat wy bu do -
wa no tyl ko kla sy cy stycz ną ofi cy nę
(praw do po dob nie nie jest ona na -
wet pro jek tem Zu ga) o im po nu ją -
cych roz mia rach. Po po wsta niu li -
sto pa do wym Mo stow ski, bę dą cy
w cza sach Kró le stwa Pol skie go
jed nym z naj wa żniej szych pol skich
po li ty ków, udał się na emi gra cję,
zo sta wia jąc Tar cho min cór ce, któ -
ra wy szła za... ro syj skie go żoł nie -
rza i urzęd ni ka.

Ofi cy na pa ła co wa i dwór ist nie ją
do dziś. Te ren daw ne go ma jąt ku
jest wła sno ścią Ko ścio ła ka to lic -
kie go, któ ry wy bu do wał tam Wy -
ższe Se mi na rium Du chow ne Die -
ce zji War szaw sko -Pra skiej. Nie -
zbyt ład ny bu dy nek uczel ni czę -
ścio wo za sła nia za byt ki Tar cho mi -
na. Naj lep szy wi dok na nie roz po -
ście ra się z wa łu wi śla ne go i sprzed
pro wa dzą cej do se mi na rium bra -
my przy ul. No wo dwor skiej.

A dru gi pa łac Mo stow skie go,
na szczę ście ukoń czo ny i nie ste ty
wie lo krot nie prze bu do wy wa ny,
mo żna oglą dać przy pl. Ban ko -
wym. Mie ści się w nim Ko men da
Sto łecz na Po li cji.

DG

Tarchomin miał mieć pałac
�Myśląc o pałacu i otaczającym go ogrodzie kierujemy się najczęściej ku
Łazienkom i parkowi Krasińskich. Mało kto pamięta o leżącym tuż za granicami
Białołęki pałacu w Jabłonnie. A już zupełnie niewiele osób wie, że taką rezydencję
mogliśmy mieć na Tarchominie.
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Za to ki przy stan ko we to prze ży tek?
�Kto po wi nien mieć prio ry tet w mie ście: sa mo cho dy
czy pie si? Zda niem co raz więk szej licz by osób, a ta kże
stra te gii trans por to wej War sza wy, od po wiedź jest pro sta:
pie si. Dla cze go więc zwę ża my chod ni ki tam, gdzie pie -
szych jest naj wię cej?

„Za to ki? To się le czy” to cykl ar -
ty ku łów pu bli ko wa nych na stro nie
Zie lo ne go Ma zow sza, a od nie daw -
na ta kże ty tuł fa ce bo oko wej stro ny
ini cja ty wy „prze ciw nad uży wa niu
za tok au to bu so wych”. Pro wa dzą cy
stro nę ak ty wi ści zwra ca ją uwa gę, że
w na szym mie ście chod ni ki są zwę -
ża ne w miej scach, w któ rych ruch
pie szy jest naj więk szy, czy li na przy -
stan kach au to bu so wych. My lą się ci,
któ rzy uwa ża ją, że jest to prak ty ka
nor mal na w ska li Eu ro py. Od co
naj mniej kil ku na stu lat mia sta sta -
wia ją ce – tak jak War sza wa
– na trans port zbio ro wy, li kwi du ją
za to ki, bu du jąc w za mian ele men ty
unie mo żli wia ją ce wy prze dze nie sto -
ją ce go na przy stan ku au to bu su lub
na wet an ty za to ki, czy li po sze rze nia
chod ni ka kosz tem jezd ni, zwę ża ją ce
ją np. z trzech pa sów do dwóch.

Ja kie jesz cze ar gu men ty, po za
ogra ni cza niem miej sca na przy stan -
ku, sta wia ją prze ciw ni cy za tok?
Cho dzi m.in. o spo wal nia nie au to -
bu sów, któ rym ła twiej jest wje chać
do za to ki, niż z niej wy je chać (nie
wszy scy kie row cy re agu ją na włą -
czo ny w au to bu sie le wy kie run kow -

skaz). To ta kże do dat ko we kosz ty
bu do wy ulic, two rze nie miejsc za -
chę ca ją cych do nie le gal ne go par ko -
wa nia (i dal sze go blo ko wa nia au to -
bu sów) i stwa rza nie za gro że nia
na dro dze. Za to ka za chę ca bo wiem
kie row ców do szyb kie go prze je -
żdża nia obok sto ją ce go w niej au to -
bu su, zza któ re go mo że na gle wyjść
pie szy. I nie wy ni ka to z sa mo bój -
czych ten den cji pie szych, ale te go,
że lu dzie w na tu ral ny spo sób wy bie -
ra ją naj krót sze dro gi do ce lu. War -
szaw skie przy stan ki za zwy czaj – ina -
czej niż w in nych du żych mia stach
Eu ro py – są do stęp ne tyl ko z jed ne -
go koń ca.

W War sza wie za tok przy stan ko -
wych nie bu du je się prak tycz nie tyl -
ko tam, gdzie nie ma na nie miej -
sca, a przy stan ki są bar dzo czę sto
zde cy do wa nie za wą skie: tram wa -
jo we w al. Ja na Paw ła II i Al. Je ro -
zo lim skich al bo au to bu so we
przy sta cji Po li tech ni ka to przy kła -
dy sztan da ro we. A gdzie pro blem
ten wy stę pu je w na szej oko li cy?
Pro si my o nad sy ła nie przy kła dów:
re dak cja@ga ze ta echo.pl.

DG

Tak
wyglądają
przystanki
w Brukseli.
Ominięcie
stojącego
autobusu
jest
możliwe...
ale tylko
rowerem.

źródło: W
ikipedia

źródło: fb Zatoki? To się leczy



NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne, z dowolnym problemem prawnym.
796-796-596

NAUKA
·Nauka keyboard fortepian nauczycielka
502-935-459
·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
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486

·Profesjonalne pranie – dywanów, wykładzin,
wypoczynków, obić tapicerskich i tapicerki
samochodowej z dojazdem do klienta. Białołęka
kontakt tel. 533-488-808
·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
·USŁUGI prania dywanów, deratyzacja, kuny
605-325-849, 22 679-79-49

DOM I OGRÓD

SSpprrzząąttaanniiee  mmiieesszzkkaańń  ii ddoommóóww,,  pprraanniiee  ddyywwaannóóww,,
wwyykkłłaaddzziinn,,  mmeebbllii,,  mmyycciiee  ookkiieenn..  PPrrzzeeddśśwwiiąątteecczznnee
pprraanniiee  ddyywwaannóóww  –– rraabbaatt  2200%%..  cclleeaannuupphhoommee..ppll

tteell..  666644--116633--882255

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201
·www.malowanie-remont.pl 536-482-303
·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356
·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
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

SPRZEDAM
·Piec gazowy vaillant 691-686-772

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·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

SZUKAM PSA
·Zwracam się z wielką prośbą do mieszkańców
Białołęki! Zaginął mój pies, w piątek nad ranem
31.10 w okolicy ul. Fleminga. Opis: sierść czarna
z jasnymi łapami i białą plamką pod krótkim
ogonem, jego pyszczek jest siwy. Wysokość:
powyżej kolano. Gdyby ktokolwiek z państwa miał
do przekazania informacje, proszę dzwonić na
numer 661 – 811-987. Dziękuję

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

·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72022

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:

5 - 19.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

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. 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, że wszczęto postępowanie administracyjne

na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-
537 Warszawa, złożony 21 listopada 2014 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE
40 i 25 mm na terenie działek ew. nr 92/9 i 92/11 z obr. 4-17-07 przy ul.
Wyganowskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PP  OO  UU  CC  ZZ  EE  NN  II  EE

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,
od poniedziałku do piątku w grodziach pracy urzędu.

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.













Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Tra dy cyj nie od wie lu lat Bur mistrz
Bia ło łę ki dzie li się opłat kiem z miesz -
kań ca mi pod czas spo tka nia w Pa ra fii
NMP Mat ki Pięk nej Mi ło ści
przy ul. My śli bor skiej. Wszyst kich, któ -
rzy chcie li by uczest ni czyć w tym wy jąt -
ko wym wy da rze niu za pra sza my 21
grud nia na go dzi nę 19.00. Wstęp jest
wol ny.

Po Mszy Świętej za pra sza my na ko lę -
do wa nie wspól nie ze zna nym sze ro kiej

pu blicz no ści ze spo łem Tre bu nie -Tut ki.
Ze spół ten jest am ba sa do rem Pod ha la
i pol skiej kul tu ry na fe sti wa lach w ca łej
Eu ro pie, Azji i Ame ry ce Pół noc nej. Je -
go styl ukształ to wa ły mu zycz ne tra dy cje
ro dzin ne i za mi ło wa nie do gó ralsz czy -
zny, z dru giej no wa tor stwo i awan gar -
do we po dej ście do swo je go dzie dzic -
twa. Pod czas kon cer tu świą tecz ne go
usły szy my naj bar dziej zna ne ko lę dy
i pa sto rał ki.

Program:
• „Z kolędą” sł. i muz. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Wśród nocnej ciszy” sł. trad., muz. trad. oprac. K.Trebunia-Tutka
• „Nasze reggae” sł. W. Kleszcz, muz. Krzysztof Trebunia-Tutka
• ,, Nutko moja” sł. K. Trebunia-Tutka, Wł. Trebunia, muz. K.

Trebunia-Tutka
• „Nie ma czasu / Twój Czas” sł. i muz. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Moje ŚpiewkiI” sł. i muz. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Nocom pod Hawraniem” sł.K.Trebunia-Tutka, muz.trad.
• „Hej tam zobawa” sł. K.Trebunia-Tutka, muz. trad. oprac.

K.Trebunia-Tutka
• „W stajenecce” sł. Krzysztof Trebunia-Tutka, muz.trad.
• „Dnia jednego o północy” sł. i muz. trad. oprac. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Hej, narodziył sie Jezusek” sł. Krzysztof Trebunia-Tutka, muz.trad.
• „Na te Godnie Święta” sł. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Owiecki posnyny” sł. Krzysztof Trebunia-Tutka, muz.trad.
• „Pokłon pasterzy” sł. Krzysztof Trebunia-Tutka, muz.trad.
• „Kolędowanie z turoniem” sł. Krzysztof Trebunia-Tutka, muz. trad.
• „Hej, Malućki, Malućki” sł. i muz. trad. oprac. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Sam na Sam / Góry Cie Kwolom” sł. A.Gąsienica-Czubernat,

muz. Wł. Trebunia, Norman Grant
• „Jo cłek wolny” sł. A.Gąsienica-Czubernat, muz. Wł.Trebunia, N.Grant
• „Pod górami źródła” sł. K.Trebunia-Tutka, muz. trad. oprac.

K.Trebunia-Tutka, Norman Grant
• „Chwała” sł. K.Trebunia-Tutka, muz. K.Trebunia-Tutka, N.Grant
• „Dobrze ześ się Jezu” sł. i muz. trad. oprac. K.Trebunia-Tutka
• „Przybieżeli do Betlejem” sł. i muz. trad. oprac. Krzysztof Trebunia-Tutka
• „Hej w górę” sł. i muz. Krzysztof Trebunia-Tutka

Opła tek z Bur mi strzem


