
Wodociągi zamknęły Głębocką
pomiędzy ul. Podwójną a Gościn-
ną we wtorek. Oznacza to kosz-
mar komunikacyjny – samochody
i autobusy zostały skierowane
na trasy objazdowe wąskimi ulicz-
kami Skarbka z Gór i Magiczną.

Autobusy linii 120 i 527 jadą
objazdem: ul. Magiczną, Skarbka
z Gór i Berensona (linia 527 kur-
suje tylko do pętli Zaułek). Swoją
trasę zmieniły także autobusy li-
nii 732, które jeżdżą teraz Magicz-
ną, Skarbka z Gór, Berensona,
Kątami Grodziskimi i Głębocką.
Inaczej – ul. Skarbka z Gór, Be-
rensona, Skarbka z Gór i Magicz-
ną jadą autobusy linii nocnej N11.

Rok chaosu
Koszmar komunikacyjny mamy

gwarantowany. W sumie prace
MPWiK potrwają ponad rok!
– W ramach inwestycji zostanie wy-
budowana sieć kanalizacyjna
o łącznej długości blisko 2,4 km
oraz pompownia ścieków z nie-
zbędną infrastrukturą towarzyszą-
cą. Przeprowadzimy również robo-

ty związane z odtworzeniem na-
wierzchni ulic, które planujemy wy-
konać do końca wakacji 2016 roku
– wyjaśnia Magdalena Wojewódzka
z zespołu prasowego MPWiK.

Czy prace MPWiK będą zgrane
z planami Zarządu Miejskich In-
westycji Drogowych, czyli kom-
pleksową przebudową ulicy Głę-
bockiej? Póki co nic na to nie
wskazuje. Miejskie instytucje nie
dość, że ze sobą nie współpracują,
to przede wszystkim nie informują
się nawzajem o działaniach. O roz-
poczęciu prac przez MPWiK bur-
mistrz Białołęki dowiedział się ty-
dzień przed zamknięciem ulicy!

Co więc dalej z Głębocką?
Po zakończeniu prac budowla-
nych MPWiK ma odtworzyć as-
falt. Po co, skoro chwilę później
wkroczy tam ZMID? Nie można
od razu zrobić porządnie przebu-
dowy Głębockiej, skoro nadarza
się ku temu okazja? – Biuro Ko-
ordynacji Remontów i Inwestycji
w Pasie Drogowym prowadzi roz-
mowy z MPWiK, by bezpośrednio
po zakończeniu prac przy budo-

wie kanalizacji móc zbudować
od podstaw Głębocką. Takie sytu-
acje miały już miejsce np. na Zwo-
leńskiej czy Trakcie Lubelskim
– mówi Tomasz Kunert z biura
prasowego m.st. Warszawy.

Obecne prace podzielone są
na kilka etapów. Pierwszy to budo-
wa kanału ściekowego między Ma-
giczną a Skarbka, drugi – budowa

kanału między Skarbka a Lewando-
wem, trzeci to budowa kanału mię-
dzy Lewandowem a Berensona i da-
lej w ul. Berensona do ul. Zaułek
oraz budowa kanalizacji ściekowej
w tej ostatniej ulicy. Zbudowane zo-
staną także przyłącza do posesji
i bocznych dróg. Całość prac koszto-
wać będzie 11 milionów złotych.

(PB)
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Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

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

Koszmarne utrudnienia na Białołęce!

Rok bez Głębockiej? Znacznie dłużej!
� We wtorek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamknęło ulicę
Głębocką. I nie na miesiąc – jak twierdzili początkowo urzędnicy – a na rok. Panuje
kompletny chaos informacyjny. O planowanym zamknięciu ulicy wodociągowcy
poinformowali w ostatniej chwili. Mieszkańcy są przerażeni.

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

Samochody
i autobusy zostały
skierowane na trasy
objazdowe wąskimi
uliczkami Skarbka z Gór
i Magiczną.
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Jak opo wia da ją ro dzi ce dzie ci
z I kla sy, od kąd Mi chał (ze wzglę -
dów oczy wi stych zmie nia my imię
chłop ca) do łą czył do kla sy, do ku -
cza in nym dzie ciom, wręcz unie -
mo żli wia jąc pro wa dze nie nor mal -
nych lek cji.

– Wy cho waw ca za re ago wał
na na sze skar gi tłu ma cze nia mi, że
dziec ko jest pod opie ką szkol ne -
go psy cho lo ga i ma wpro wa dzo ny
spe cjal ny sys tem kar i na gród. To
wszyst ko mia ło za cząć przy no sić
efek ty. Nie ste ty, jest co raz go rzej
– opo wia da jed na z mam i do da -
je, że ro dzi ce ma ją oba wy o bez -
pie czeń stwo dzie ci. – Przy kła dów
jest wie le. Pod czas jed nej z lek cji
Mi chał bie gał z no życz ka mi,
chcąc wy dłu bać oko swo je mu ko -
le dze. Na szczę ście na uczy ciel ka
za re ago wa ła bły ska wicz nie i nie
do szło do tra ge dii. In nym ra zem
pró bo wał dźgnąć in ne go chłop ca
ołów kiem, skoń czy ło się na ska le -
cze niu wy cho waw czy ni – wy li cza ją
ro dzi ce. Do da ją, że w tej kla sie
nor mą jest ska ka nie po ław kach,
za bie ra nie przez Mi cha ła piór ni -
ków czy ma za nie dzie ciom ksią -
żek. Po mi ja jąc kwe stię bez pie -
czeń stwa (co oczy wi ście jest spra -
wą nad rzęd ną), sa me lek cje po zo -
sta wia ją wie le do ży cze nia, po nie -
waż na uczy ciel ka mu si sku piać
swo ją uwa gę na nie sfor nym

uczniu, a nie na na ucza niu. Ta kże
pod czas szkol nych wy cie czek
chło piec wy ma ga cią głej kon tro li.

In dy wi du al ny tok na ucza nia?
Ro dzi ce wie lo krot nie pro si li

dy rek cję szko ły o in ter wen cję,
a ich zda niem je dy nym wyj ściem
jest wpro wa dze nie in dy wi du al ne -
go na ucza nia dla chłop ca. Co
na to dy rek cja? Od po wia da jąc
na pi sma pod kre śla, że pro blem
jest jej zna ny, jed nak prze pi sy nie
da ją mo żli wo ści wpro wa dze nia
od ręb ne go na ucza nia dla chłop ca
na ży cze nie szko ły, mo żna to zro -
bić jed nie na wnio sek le ka rza
i po ba da niach psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz nych. Kie dy – ja ko re -
dak cja – za py ta li śmy dy rek cję o tę
spra wę, otrzy ma li śmy in for ma cję,
że obo wią zu je ochro na da nych
oso bo wych.

– Dla te go nie mo gę prze ka zać
Pa ni szcze gó łów do ty czą cych
funk cjo no wa nia chłop ca oraz
pod ję tych przez szko łę dzia łań.
Na to miast mo gę udzie lić in for -
ma cji, w ja ki spo sób po stę pu je my
wo bec uczniów, któ rzy prze ja wia -
ją nie ak cep to wal ne spo łecz nie za -
cho wa nia – na pi sa ła dy rek tor Ma -
ria Mar ci niak -Ma łet ka i wy mie ni -
ła pro ce du ry opie ra ją ce się
na współ pra cy ro dzi ców dziec ka
ze szko łą przy współ udzia le psy -

cho lo ga i po rad ni. Osta tecz nym
roz wią za niem jest zgło sze nie
spra wy po li cji.

– Ro zu mie jąc Pań stwa tro skę
o bez pie czeń stwo dzie ci oraz
wzbu rze nie spo wo do wa ne nie po -
praw nym za cho wa nia mi ucznia,
po dej mu je my dzia ła nia zgod ne
z do brą prak ty ką psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz ną oraz ta kie, na któ -
re ze zwa la pra wo. Jed no cze śnie
zda je my so bie spra wę, że po moc,
ja ka jest udzie la na, to pro ces dłu -
go fa lo wy, któ re go efek ty nie bę dą
na tych mia sto we. W związ ku z na -
ru sze niem nie ty kal no ści cie le snej
uczniów kla sy I in for mu ję, że ma -

cie Pań stwo pra wo zgło sić ten
fakt na po li cję – czy ta my w pi śmie
od dy rek cji do ro dzi ców.

Nie pierw szy przy pa dek
Otrzy maw szy ta ką po ra dę, ro -

dzi ce zgło si li wszyst ko w ko men -
dzie na My śli bor skiej. Spra wa
szyb ko tra fi ła do są du ro dzin ne go.

– Trud no prze wi dzieć fi nał spra -
wy. To sąd po dej mu je dal sze de cy -
zje. Mo że m.in. przy znać ro dzi nie
ku ra to ra. War to też do dać, że to nie
pierw szy ta ki przy pa dek w bia ło łęc -
kich szko łach – ko men tu je Mar ta
Su low ska, rzecz nicz ka po li cji.

AS

Kry te ria by ły jed no znacz ne:
bra no pod uwa gę wy ni ki ma tur
z przed mio tów obo wiąz ko wych
i do dat ko wych oraz osią gnię cia
uczniów na olim pia dach przed -
mio to wych. Naj le piej w kra ju wy -
pa dło sto łecz ne li ceum im. Sta szi -
ca. A ja ki wy nik osią gnął bia ło łęc -
ki „Her bert”?

W ze sta wie niu obej mu ją cym
sto war szaw skich li ce ów CV Li -
ceum Ogól no kształ cą ce jest 78.
To go rzej niż w ro ku ubie głym,
kie dy zna la zło się na 72 miej scu,
ale le piej niż przed dzie się cio ma
la ty, gdy by ło 98. W po rów na niu

ze Sta szi cem jest nie we so ło: 0
punk tów za olim pia dy (Sta szic
– 88,65), z ma tur pod sta wo wych
– 67,24 pkt (li der – 92,24), a z do -
dat ko wych – 30,56 pkt, pod czas
gdy naj lep sze pol skie li ceum uzy -
ska ło ich 90,66.

In na rzecz, że w War sza wie
jest 157 li ce ów, a w ze sta wie niu
uwzględ nio no tyl ko pierw szą set -
kę. Je śli pa trzeć na CV LO w ten
spo sób – wte dy jest śred nia kiem
z po ło wy staw ki…

Peł ny ran king „Per spek tyw” do -
stęp ny jest na: www.per spek ty wy.pl.

(red)

Liceum Herberta
– w rankingach słabo…
� Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy
ranking liceów i techników w całej Polsce.
W zestawieniu obejmującym blisko 1500 szkół znalazły
się też i warszawskie.

Szkoła nie daje sobie rady z siedmiolatkiem
� Rodzice dzieci z jednej z pierwszych klas w szkole przy Topolowej 15 z niepokojem
przyglądają się bezsilności szkoły, która nie radzi sobie z agresywnym uczniem
„terroryzującym” resztę dzieci. Sprawa trafiła na policję. Teraz zajmie się nią sąd rodzinny.

Podczas
jednej z lekcji Michał
biegał z nożyczkami,
chcąc wydłubać oko
swojemu koledze.
Na szczęście
nauczycielka
zareagowała
błyskawicznie i nie doszło
do tragedii. Innym razem
próbował dźgnąć innego
chłopca ołówkiem,
skończyło się
na skaleczeniu
wychowawczyni
– wyliczają rodzice.
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– Tu doj dzie kie dyś do tra ge dii!
– alar mu je czy tel nicz ka, któ ra
zgło si ła nam ten pro blem.

Nie był to po wa żny po żar, ale
lo ka tor miesz ka nia blo ku przy
Era zma z Za kro czy mia we zwał
na po moc stra ża ków.

– Przy je cha ły trzy wo zy, któ re
nie mia ły jak do stać się do miesz -
ka nia, w któ rym po trzeb na by ła
po moc. Naj pierw straż pod je cha -
ła od stro ny uli cy Era zma, na stęp -
nie wo zy prze je cha ły od przo du
blo ku wje żdża jąc od uli cy My śli -
bor skiej – re la cjo nu je czy tel nicz -
ka i do da je, że osie dle jest ogro -
dzo ne. Wcho dzą cy ma ją do dys -
po zy cji kil ka fur tek, ale bra ma
jest tyl ko jed na. I otwie ra się tyl -
ko po ło wicz nie.

– W do dat ku za nią po sta wio ne
są dwa słup ki, któ re utrud nia ją
do stęp słu żb ra tun ko wych
do osie dla. Je dy ne wyj ście to we -
zwa nie do zor cy lub oso by ze spół -
dziel ni, któ rzy ja ko je dy ni mo gą
otwo rzyć cał ko wi cie bra mę oraz
opu ścić słup ki. To ab surd! Prze -
cież je śli wzy wa się po moc, nie -
kie dy li czą się se kun dy. A tu taj
na gle ma my sy tu ację, w któ rej
stra ża cy nie mo gą się do stać
na osie dle – pi sze w li ście do re -
dak cji. Do da je, że to nie pierw szy
te go ty pu in cy dent. Na uli cę Era -
zma przy je żdża ły już ka ret ki po -
go to wia ra tun ko we go i le ka rze
mu sie li zo sta wić am bu lans
przed bra mą, bie gnąc z ca łym po -
trzeb nym ekwi pun kiem do po -
trze bu ją cych.

– Je że li ta kie sy tu acje ma ją
miej sce no to rycz nie, ra da jest pro -
sta: bra mę na le ży kon ser wo wać
lub po zo sta wić otwar tą. Tu cho dzi
o wzglę dy bez pie czeń stwa – po -
ucza ka pi tan Ar tur Lau dy z ze spo -
łu pra so we go war szaw skiej stra ży
po żar nej. Z ko lei kie row nik osie -
dla Mar cin Kaź mier czak twier dzi,

że nie ma pro ble mu z wjaz dem
na te ren osie dla przez słu żby.
Wszyst ko funk cjo nu je jak na le ży.

– Ko ło bra my wi si ta bli ca z po -
da nym spe cjal nym ko dem. Po za
tym ka żdy lo ka tor, któ ry dzwo ni
do słu żb ra tun ko wych, po wi nien
ten kod po dać. I na le ży słu żby in -
for mo wać, by pod je żdża ły
pod blok od stro ny ul. My śli bor -
skiej a nie Era zma – wy ja śnia.

Pro po nu je my, by kie row nic two
osie dla prze pro wa dzi ło wśród

wszyst kich sto łecz nych stra ża ków
i le ka rzy szko le nie „Pra wi dło we
uży cie ko du gwa ran cją do stę pu
do blo ku przy Era zma”. Lub po -
szło po ro zum do gło wy, bo jed -
nak go za bra kło przy usta la niu tej
„pro ce du ry”.

(PB)

Na zdję ciach na szej czy tel nicz ki
wi dać stra ża ków cią gną cych
szlauch do po ża ru. Wo zy mu sia ły
zo stać przed bra mą.

Strażacy potrzebują kodu do otwarcia bramy

Brama i słupki zatrzymały strażaków
� Do kuriozalnej sytuacji doszło ostatnio na Tarchominie. Wozy strażackie nie mogły
dostać się pod blok przy ulicy Erazma z Zakroczymia, ponieważ… brama wjazdowa
na teren osiedla otwiera się do połowy, a za nią stoją dwa słupki blokujące drogę.
Strażacy musieli ciągnąć węże zza bramy.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Uli cą Zdziar ską do pę tli Ole sin
jeź dzi au to bus 134. Zbie ra on
miesz kań ców do wiel kie go wę zła
prze siad ko we go Że rań FSO. Że by
wy do stać się z tej oko li cy, po jazd
mu si prze je chać przez mo stek
nad rzecz ką Dłu gą i włą czyć się
do ru chu w uli cy Ką ty Gro dzi skie.

Nie ste ty, stan mo stu jest fa tal -
ny. Po jaz dy wa żą ce po wy żej 10
ton ma ją tam za kaz wjaz du – wy -
ją tek sta no wią au to bu sy li nii 134.
Tym cza sem naj świe ższa eks per ty -
za bu dow la na wy ka za ła, że gro zi
on za wa le niem. Dla te go au to bu sy
ma ją pra wo ko rzy stać z prze pra -
wy je dy nie do 1 czerw ca. – Mo -
stek jest w fa tal nym sta nie i ko -
rzy sta nie z nie go przez au to bu sy
jest nie bez piecz ne – mó wi Piotr
Smo czyń ski, wi ce bur mistrz Bia ło -
łę ki. – Wy stą pi li śmy do władz
mia sta z wnio skiem o pie nią dze
na od bu do wę most ku. To kwo ta
oko ło 4,5 mln zł. Cho dzi bo wiem
nie tyl ko o od bu do wę kon struk cji,
ale ta kże zbu do wa nie chod ni ków.
W tej chwi li pie si mu szą cho dzić
jezd nią – wy ja śnia wi ce bur mistrz
Smo czyń ski. Nie wia do mo jed -
nak, czy i kie dy pie nią dze zo sta ną
wy go spo da ro wa ne. – Nie chciał -
bym być skarb ni kiem mia sta i de -
cy do wać ko mu za brać, by dać in -
ne mu, jed nak tu taj jest ewi dent na
po trze ba roz wią za nia pro ble mu
ty się cy miesz kań ców Bia ło łę ki
– pod kre śla Piotr Smo czyń ski.

Bur mistrz Piotr Ja wor ski do da -
je, że w za ist nia łej sy tu acji naj lep -
szym roz wią za niem by ła by prze -
bu do wa ca łe go ukła du dro go we -
go w są siedz twie zjaz du z mo stu.
– Pro blem w tym, że Zdziar ska

jest dziel ni co wa, a uli ca Ką ty
Gro dzi skie w za rzą dzie ZDM
– mó wi bur mistrz. – Nie mniej
jed nak bę dę sta rał się o to, by
ZDM rów nież otrzy mał fun du sze
na prze bu do wę skrzy żo wa nia, aby
au to bu sy mo gły bez pro ble mów
skrę cać ze Zdziar skiej w le wo.

Rzecz nik Za rzą du Dróg Miej -
skich Adam So bie raj mó wi, że
cze ka na ko lej ne de cy zje miej -
skie go ra tu sza. – Do pie ro wte dy
bę dzie my mo gli pod jąć de cy zję
o tym, czy przy oka zji od bu do wy
mo stu prze bu du je my skrzy żo wa -
nie Zdziar skiej i Ką tów Gro dzi -
skich – mó wi.

PB

Most na Zdziarskiej się wali
� Bardzo złe wiadomości dla mieszkańców wschodniej
Białołęki. Mostek nad rzeką Długą jest w fatalnym
stanie. Ekspertyza wykazała, że miejskie autobusy będą
mogły nim kursować jedynie do 1 czerwca. Mostkiem
i tak nie mogą jeździć ciężarówki, choć niektórzy
kierowcy nic sobie z tego nie robią. Białołęcki ratusz już
wystąpił o fundusze na remont przeprawy.

Nie chciałbym
być skarbnikiem miasta
i decydować komu
zabrać, by dać innemu,
jednak tutaj jest
ewidentna potrzeba
rozwiązania problemu
tysięcy mieszkańców
Białołęki – podkreśla
wiceburmistrz Piotr
Smoczyński.



„Bóg mor du”
„Bóg mor du” to je den z naj gło -

śniej szych utwo rów te atral nych
ostat nich lat. Wy sta wia ny w wie lu
te atrach za gra ni cą, uwiel bia ny
ta kże przez pol ską wi dow nię.
Opo wia da o kon se kwen cjach
szkol ne go in cy den tu, któ ry prze -

ra dza się w burz li wy kon flikt po -
mię dzy ro dzi ca mi dzie ci. Spek takl
jest bra wu ro wą i ko micz ną sztu ką
na czte rech ak to rów, co wy ko rzy -
stał sam Ro man Po lań ski, krę cąc
na je go pod sta wie „Rzeź” z Jo die
Fo ster, Chri sto phem Walt zem,
Ka te Win se let i Joh nem C. Re il ly
w ro lach głów nych.

„Bóg mor du”, reż. Ane ta Mu -
czyń, wyk. Ze spół Te atru 13, naj -
bli ższe spek ta kle: 31.01
godz. 18:00,04.02 godz. 20:00,1.03
godz. 18:00. Bi le ty od 8 zł.

A ty cze go nie ro bisz
w czwart ki?

„Press to re set the world: czy li
rze czy, któ rych za zwy czaj nie ro -
bię w czwart ki” to zwy cięz ca or -
ga ni zo wa ne go przez Te atr Ósme -
go Dnia kon kur su Off:
premiery/prezentacje, na in sce ni -
za cję nie za le żne go dra ma tu
współ cze sne go. Agniesz ka Wą si -
kow ska, je go mło da re ży ser ka,
wy gra ła ta kże z tym sa mym
przed sta wie niem XV edy cję
Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Te -
atrów Nie za le żnych OFTeN. Dla -
cze go war to wy brać się na ten
spek takl? Aby zo ba czyć współ cze -
sną for mę pra cy nad te atrem, po -
łą cze nie do ku men tu, gry ak tor -
skiej, im pro wi za cji, ru chu sce nicz -

ne go i mul ti me diów. Przed sta wie -
nie zo sta nie wy sta wio ne po raz
pierw szy w War sza wie.

„Press to re set the world: czy li
rze czy, któ rych za zwy czaj nie ro -
bię w czwart ki”, reż. Agniesz ka
Wą si kow ska, da ta spek ta -
klu: 01.02, godz. 18:00. Bi le ty
od 12 zł.

Te atr tań ca
Naj now sza pro duk cja Te atru

Tań ca INOJ – „Twa rzą w twarz”
jest pró bą uchwy ce nia zda rzeń,
w któ rych ob łu da prze ra dza się
w kłam stwo a kłam stwo w ma ni -
pu la cję. To wy nik ob ser wa cji i su -
biek tyw nej oce ny współ cze sno ści.
Dez in for ma cja i sku tecz na per -
swa zja z ró żnym na tę że niem
trwa ła od wie ków, ale czy obec nie
nie jest rów nież ku szą co opa ko -
wa na i po da na? Czy po zwa lasz
ro bić so bie pra nie mó zgu? Ko -
men tarz do współ cze snych re la cji
mię dzy ludz kich po da ny w cie ka -
wy, nie spo ty ka ny spo sób. Do sko -
na ła cho re ogra fia i elek try zu ją ca
mu zy ka, to ce chy te go wy jąt ko we -
go przed sta wie nia.

„Twa rzą w twarz”, reż. Ka ta rzy -
na Krycz ka, da ta spek ta -
klu: 15.02, godz. 19:00. Bi le ty
od 8 zł.

mj kap

Dla każdego coś dobrego
� Dobra rozrywka przy popularnej na całym świecie historii, ekscytujący teatr tańca
i niezależny dramat wygrywający ogólnopolskie konkursy – takie spektakle
zobaczycie w BOK w nadchodzącym miesiącu.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

„Bóg mor du” Ze spo łu Te atru 13, fot. Mag da le na Wdo wicz -Wierz bow ska

Ra zem ze Śnie żką i So pel kiem
bę dzie my pod ró żo wać przez gó ry,
la sy i do li ny. Spo tka my bia łe go mi -
sia o wiel kim go rą cym ser cu, spraw -
dzi my swo ją si łę, zwin ność i zręcz -
ność na za mar z nię tym je zio rze,
a gdy do trze my do pa ła cu Kró lo wej
Śnie gu, w je go kom na tach bę dzie my
od ga dy wać, kto w nich miesz ka.
W pa ła cu zro bi my też bi twę na śnie -
żki i wiel ką śnie żną za wie ru chę.

Oczy wi ście nie za brak nie dy na -
micz nej mu zy ki, kon kur sów z na -
gro da mi i licz nych nie spo dzia nek.

Nad ca ło ścią opra wy czu wać bę dą
do świad cze ni ani ma to rzy. Bal
u Kró lo wej Śnie gu to do sko na ła for -
ma ro dzin nej za ba wy, na któ rą za -
pra sza my dzie ci ma łe i te nie co star -
sze, wraz z opie ku na mi. Prze bra nia
nie obo wiąz ko we, za to mi le wi dzia -
ne – w pla nach kon kurs na naj cie -
kaw szy ko stium.

Bal u Kró lo wej Śnie gu, da ta wy -
da rze nia: 14.02, godz. 12:00–14:00.
Dzie ci – wstęp bez płat ny, do ro śli
– 10 zł.

kap

Bal u Królowej Śniegu
� W ostatnią sobotę karnawału, Białołęcki Ośrodek
Kultury zaprasza wszystkie dzieciaki do wspólnej zabawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  
oo  wwyyddaanniiuu  ddeeccyyzzjjii

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, j.t., ze zm.),

PPrreezzyyddeenntt  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,

iż w dniu 23 stycznia 2015 roku, po zakończeniu postępowania wszczętego na
wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Białołęka, została wydana decyzja nnrr  1188//22001155//ZZRRIIDD Prezydenta m. st.
Warszawy, zzaattwwiieerrddzzaajjąąccaa  pprroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy  ii  uuddzziieellaajjąąccaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę
iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  kkoommpplleekkssoowweejj  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  KKLL--2200  ((ll  ==  442222  mmbb))
nnaa  ooddcciinnkkuu  oodd  uulliiccyy  SSkkaarrbbkkaa  zz  GGóórr  ddoo  kkoońńccaa  zzaabbuuddoowwyy  w zakresie budowy jezdni z
jednostronnym chodnikiem, miejscami postojowymi, odwodnieniem jezdni do
zbiornika retencyjnego, budową zbiornika retencyjnego, budową oświetlenia, budową
linii elektroenergetycznych oraz zabezpieczeniem sieci telefonicznej kablowej nnaa
tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3322,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr::  44//44,,  2211//88,,
2211//1122,,  2222//66,,  2222//77,,  3366,,  cczz..  116633    ((ppoo  ppooddzziiaallee  ddzziiaałłkkii  nnrr  116633//11  ii  116633//22))..  
*w nawiasach podano numery działek, które powstają w wyniku podziału. 

Na podstawie powyższej decyzji nieruchomości w pasie drogowym ww. ulicy (tj.
działki nr 21/8, 22/7 oraz projektowana 163/1) stają się własnością Miasta
Stołecznego Warszawy z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy o
szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), o ile
wcześniej nie stały się własnością Miasta na podstawie innych przepisów. 

PPoouucczzeenniiee
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej
decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Białołęka (tablica ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka).
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zdjęcia decyzji
z tablicy ogłoszeń Urzędu. 
Odwołania należy składać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.  
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej niniejszą
decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania
zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.
Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Gruntami dla Dzielnicy Białołęka pod numerem tel. (22) 51 03 228.



Chosz czów ka jest osie dlem
o prze wa dze za bu do wy jed no ro -
dzin nej, któ re go pod sta wo we po -
łą cze nie z cen trum War sza wy
i miej sca mi pra cy sta no wi obec nie
SKM -ka, uzu peł nio na o po cią gi
Ko lei Ma zo wiec kich. Do peł nie -
niem ko mu ni ka cji szy no wej są au -
to bu sy 133, łą czą ce osie dle z cen -
trum dziel ni cy (Tar cho mi nem)
oraz 176, peł nią cy funk cję…
(w tej spra wie zda nia są po dzie lo -
ne, bo sta no wi ska są ra dy kal nie
od mien ne). Obec nie li nia kur su je
z Chosz czów ki przez sta cję SKM
Płu dy, ciąg ulic Ma ry wil ska -Wy -
soc kie go -Od ro wą ża i ron do Ża ba
na pl. Hal le ra. Czę sto tli wość jest
ni ska (co 30 mi nut) a punk tu al -
ność po zo sta wia wie le do ży cze -
nia z po wo du kor ków na ron dzie
Ża ba.

Kon ser wa ty ści…
Na otwar tych spo tka niach kon -

sul ta cyj nych w spra wie ko mu ni ka -
cji za wsze bar dzo licz nie sta wia ją
się dwie gru py spo łecz ne: se nio -
rzy i… rad ni. Nie sta no wią więk -
szo ści, ale za bie ra ją głos na po -
cząt ku, bio rą udział w burz li wych
dys ku sjach na fo rum „Echa”, za -
sy pu ją Za rząd Trans por tu Miej -
skie go in ter pe la cja mi i wnio ska -
mi. W in te re sie głów nie se nio rów
jest utrzy my wa nie tzw. so cjal nych
li nii au to bu so wych, któ re do wo zi -
ły by ich bez po śred nio do ta kich
punk tów na ma pie mia sta, jak
przy chod nie. Nie ko rzy sta ją z ko -
mu ni ka cji miej skiej co dzien nie,
więc ni ska czę sto tli wość nie ma
dla nich du że go zna cze nia. Zmia -
ny tra sy li nii 176 nie chcą i ma ją
peł ne po par cie rad nych, któ rzy
mo że nie ko niecz nie miesz ka ją
w Chosz czów ce, mo że nie ko -
niecz nie je żdżą au to bu sa mi, ale
mia no „obroń cy au to bu su”
chciał by mieć ka żdy.

…kon tra re for ma to rzy…
ZTM ofi cjal nie nie opo wia da

się po żad nej ze stron, ale za rów -
no mię dzy wier sza mi w je go ko -
mu ni ka tach, jak i w ku lu aro wych

roz mo wach wi dać, że stoi po stro -
nie re form, za kła da ją cych ist nie -
nie krót kich i punk tu al nych li nii
au to bu so wych, do wo żą cych
do głów nych szla ków ko mu ni ka -
cyj nych War sza wy (czy li me tra,
SKM -ki i ma gi stral nych li nii
tram wa jo wych). W przy pad -
ku 176 pro po zy cja wy glą da na stę -
pu ją co: skró ce nie do przy stan ku
Bu dow la na, na któ rym by ła by
mo żli wa prze siad ka „drzwi
w drzwi” do jed nej z pię ciu li nii
tram wa jo wych, przy jed no cze -
snym zwięk sze niu czę sto tli wo ści
do 15–20 mi nut w go dzi nach
szczy tu i więk szej punk tu al no ści.
Pro po zy cja ta ku si głów nie oso by
do je żdża ją ce co dzien nie do pra -
cy, któ rym za le ży na szyb kiej
prze siad ce do SKM -ki w Płu dach
lub do tram wa ju na Bród nie.

– Z po wo du tak ma łej czę sto tli -
wo ści 176 wie lu na szych są sia dów
wy bie ra sa mo chód, któ rym do je -
żdża do sta cji Płu dy – mó wią
miesz kań cy Chosz czów ki pra cu ją cy
w cen trum. Na spo tka niu z ZTM
bar dzo bra ko wa ło ich gło su.

– Li nia po win na kur so wać czę -
ściej rów nież ze wzglę du na dzie ci
– do da je je den z miesz kań ców.

– Je śli po wyj ściu ze szko ły nie
zdą żą na au to bus, cze ka ich pół -
go dzin ne cze ka nie na ko lej ny.

…i jesz cze in ne gru py
Mi mo że ZTM od lat przy po -

mi na, że nie ma mo żli wo ści
zwięk sze nia licz by au to bu sów
kur su ją cych po War sza wie ze
wzglę du na okre ślo ny bu dżet
na ich eks plo ata cję, wciąż po ja -
wia ją się gło sy ty pu „wy dłu żcie li -
nię i daj cie ją czę ściej”. Bia ło łęc cy
rad ni ze bra li 600 pod pi sów
za przed łu że niem li nii do sta cji
me tra Dwo rzec Wi leń ski z wy ko -
rzy sta niem au to bu sów od zy ska -
nych z Tar cho mi na po nie mal
pew nej li kwi da cji E -4.

– Ab so lut nie nie mo gę za pew -
nić, że te wo zy zo sta ną na Bia ło -
łę ce – mó wi wi ce dy rek tor ZTM
An drzej Fran ków. – Tra fią tam,
gdzie jest naj więk sze za po trze bo -
wa nie. Na Tra sie Ła zien kow skiej
czy w Wi la no wie po pro stu nie da
się wsiąść do au to bu su, to sy tu -
acja jesz cze gor sza niż na Bia ło łę -
ce. Chciał bym zo ba czyć spo tka nie
miesz kań ców ró żnych dziel nic,
któ rzy pro po nu ją za bie ra nie so -
bie na wza jem au to bu sów.

Kon struk tyw ne wnio ski
Dla cze go 176 do wo zi miesz -

kań ców Chosz czów ki do sta cji
Płu dy, a nie sta cji… Chosz czów -
ka? Na spo tka niu po ja wił się
wnio sek przed łu że nia tra sy o kil -
ka set me trów w kie run ku za chod -
nim. Nie ste ty oka zu je się, że to
nie re al ne.

– Spraw dza li śmy ten wa riant,
ale oka za ło się, że za wrot ka za ha -
czy ła by kil ko ma me tra mi o te ren
La sów Pań stwo wych – mó wi
Fran ków. – To in sty tu cja, z któ rą
nie je ste śmy w sta nie dojść do po -
ro zu mie nia, pil nu ją ca ka żde go
me tra kwa dra to we go.

Na wnio sek rad nej z Chosz -
czów ki Ma rio li Ol szew skiej wi ce -
dy rek tor obie cał prze ka za nie
skar gi na fa tal ny stan hi gie nicz ny
au to bu sów prze woź ni ko wi ob słu -
gu ją cy mi li nię, któ rym jest PKS
Gro dzisk Ma zo wiec ki. O bar dzo
złym sta nie tech nicz nym tych po -
jaz dów pi sa li śmy w „Echu”
w czerw cu ubie głe go ro ku, nie ste -
ty po ko lej nych ka rach prze woź -
nik z Gro dzi ska na dal nie jest
w sta nie za pew nić ta kie go stan -
dar du, jak MZA czy ITS Mi chal -
czew ski.

Z ko lei rad ny Woj ciech Tu masz
przy go to wał dla miesz kań ców an -

kie ty, za wie ra ją ce py ta nia o ró żne
wa rian ty tra sy, w tym au tor ski:
przed łu że nie do War sza wy Wi leń -
skiej bez zwięk sza nia licz by wo -
zów ob słu gu ją cych 176, dzię ki
skró ce niu po sto jów. Po mysł zo -
stał ostro skry ty ko wa ny przez
ZTM, po nie waż na za pro po no -
wa nej tra sie na le ża ło by zmie nić
or ga ni za cję ru chu (wpro wa dzić
le wo skręt dla au to bu sów
na skrzy żo wa niu al. So li dar no ści
z Ja giel loń ską), a to le ży w ge stii
in nych in sty tu cji.

– Z prze bie gu spo tka nia wi dać,
że zde cy do wa na więk szość miesz -
kań ców jest za po zo sta wie -
niem 176 na obec nej tra sie – mó -
wi Fran ków. – Ale nie przy je cha -
li śmy do Chosz czów ki z ni czym.
Chciał bym za de kla ro wać, że
po roz strzy gnię ciu we wrze śniu
prze tar gu na 30 au to bu sów
zwięk szy my czę sto tli wość li nii
w go dzi nach szczy tu.

ZTM cze ka na uwa gi pa sa że rów
do nie dzie li 18 stycz nia. Mo żna
prze ka zy wać je ma ilem na ad res
kon sul ta cje@ztm.waw.pl (z ty tu -
łem wia do mo ści „176 dys ku sja”)
oraz pocz tą tra dy cyj ną na ad res
ZTM: ul. Że la zna 61,00–848 War -
sza wa z do pi skiem „176 dys ku sja”.

DG

Spory o trasę 176
� Trwają konsultacje społeczne w sprawie kursowania linii 176. Na zorganizowanym
w Choszczówce spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego po raz
kolejny okazało się, że znalezienie rozwiązania dobrego dla wszystkich jest niemożliwe.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Zainteresowanie spotkaniem z wicedyrektorem ZTM było spore

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:

30.I - 13.II

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



Czy my śle nie jest w ży ciu po trzeb ne? My uwa ża my, że bar dzo – dla te go po sta no wi li śmy
zbu do wać szko łę, któ ra nie tyl ko uczy su chej wie dzy, ale rów nież uświa da mia dzie ciom,
że po sia da ją spraw nie dzia ła ją cy umysł, któ ry po kie ru je ich przez ży cie. Ta kie by ło prze -
sła nie So kra te sa, wiel kie go grec kie go fi lo zo fa, któ ry mó wił swo im uczniom, że po sia da ją
wła sny ro zum i to nim po win ni kie ro wać się w ży ciu.

Wy kształ ce nie mło de go czło wie ka to wie lo wy mia ro wy pro ces, w któ rym obok roz wo ju
in te lek tu al ne go, nie mniej szy na cisk na le ży kłaść na pra wi dło wy roz wój kom pe ten cji spo -
łecz nych i emo cjo nal nych. W związ ku z tym w In spi ra cji re ali zo wa ny jest uni kal ny pro -
gram etycz no -fi lo zo ficz ny, w ra mach któ re go „in spi ru je my” dzie ci do wła snych prze my -
śleń i roz mów o swo ich emo cjach oraz o emo cjach ko le ża nek i ko le gów. Go rą co pra gnie -
my, by ab sol went ki i ab sol wen ci In spi ra cji, ru sza li da lej w świat bę dąc wszech stron nie

przy go to wa ni do pod ję cia wszel kich mo żli wych wy zwań. Wła śnie dla te go obok re ali za cji
pro gra mu na ucza nia zgod ne go z wy tycz ny mi Ku ra to rium Oświa ty i MEN, po sia da my bar -
dzo sze ro ką ofer tę za jęć do dat ko wych, spor to wych, ar ty stycz nych oraz przed mio to wych.

Ser decz nie za pra sza my Dzie ci i Ro dzi ców na przed sta wie nie fi lo zo ficz ne pt. „Obro na
So kra te sa”, wy sta wia ne przez mło dych „ak to rów” i „ak tor ki” z klas dru gich, któ re od bę -
dzie się 14 lu te go pod czas dnia otwar te go. Naj le piej przyjść oso bi ście i zo ba czyć na wła -
sne oczy co tu się dzie je…

Do zo ba cze nia w IN SPI RA CJI!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Inspiracja”

ul. Mehoffera 90, 03–118 Warszawa, info@inspiracja-edu.pl, www.inspiracja-edu.com, tel. 22 889 57 27



Przed roz po czę ciem bu do wy li -
nii tram wa jo wej przez Tar cho min
wzdłuż ul. Świa to wi da cią gnął się
pas przy byt ków ko ja rzą cych się
z przed mie ścia mi mia sta w Trze -
cim Świe cie. Naj ład niej sza by ła
myj nia sa mo cho do wa, bo o par -
kin gach oto czo nych siat ka mi ob -
wie szo ny mi re kla ma mi cię żko pi -
sać w ka te go riach es te ty ki. By ły
po pro stu nie sa mo wi cie szpet ne.
Na re zer wie te re nu pod to ry
i dru gą jezd nię ro sły też nie wiel -
kie drze wa i krze wy, któ re Za rząd
Trans por tu Miej skie go ka zał usu -
nąć przed roz po czę ciem bu do wy.

Dziś tram wa je już kur su ją,
a głów na uli ca Tar cho mi na i No -
wo dwo rów wy glą da zde cy do wa nie
le piej, choć sze ro ki, nie za go spo da -
ro wa ny pas po środ ku roz rzu co -
nych na wiel kim te re nie osie dli jest
dość eg zo tycz ny. Do pó ki po go da
jest ład na – nie ma pro ble mu.
A po desz czu? Kró le stwo bło ta.

Obok ba za ru na ro gu Świa to wi -
da i Ćmie low skiej tar cho miń skie
su per bło to jest wy ko rzy sty wa ne
przez kie row ców, któ rzy zo sta -
wia ją swo je sa mo cho dy przed ba -
za rem. To si ła przy zwy cza je nia:
kie dyś był tu par king.

– Je że li nie jest pla no wa ne od -
two rze nie par kin gu, to wnio sku ję
o pil ne utwar dze nie te go te re nu
– pi sze w in ter pe la cji rad ny Piotr
Oracz. – Te raz jest tam bło to utrud -
nia ją ce par ko wa nie sa mo cho dów
i prze miesz cza nie się na ba za rek.
Przez par king w stro nę ba zar ku
prze cho dzą ta kże miesz kań cy wy sia -
da ją cy na oko licz nych przy stan kach
tram wa jo wych i au to bu so wych.

For mal nie pas bło ta na dal jest re -
zer wą te re nu pod dru gą jezd nię
ul. Świa to wi da, któ rej bu do wa stoi
pod du żym zna kiem za py ta nia. Do -
pó ki po sze rze nie uli cy nie zo sta nie
wy kre ślo ne z pla nów, nie po wsta nie
na tym te re nie nic „sta łe go”, więc
o po rząd nym par kin gu przed ba za -
rem mo żna ra czej za po mnieć, choć

pre ce dens w War sza wie jest
– pod ko niec ubie głe go ro ku urząd
dziel ni cy Wa wer zbu do wał trzy par -
kin gi z tzw. eko krat ki na te re nach
przy le ga ją cych do sta cji Mię dzy le -

sie, Ra dość i Go cła wek, któ re zo -
sta ną zli kwi do wa ne za kil ka lat,
pod czas mo der ni za cji li nii ko le jo -
wej. Mo że to ja kieś roz wią za nie?

DG

Pas błota wizytówką dzielnicy?
� Wykarczowany i oczyszczony z paskudnych parkingów pas terenu wzdłuż
ul. Światowida przypomina po opadach deszczu krajobraz z Księżyca. Czy to miejsce
nadaje się do kolonizacji?
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Formalnie
pas błota nadal jest
rezerwą terenu
pod drugą jezdnię
ul. Światowida, której
budowa stoi pod dużym
znakiem zapytania.

Przede wszyst kim Le mu ry do -
cze ka ły się pierw sze go w swo jej
hi sto rii mi strza Pol ski. Ty tuł ten
wy wal czył Bar tek Sie kie rzyń ski,
rów nież mistrz War sza wy i lau re at
na gro dy naj lep sze go za wod ni ka
Klu bu Ju do Le mur w ro ku ubie -
głym. Na tych sa mych mi strzo -
stwach kra ju rów nież świet nie za -
pre zen to wał się Szy mon „Klu si”
Praj zner, któ ry przy szedł do klu -
bu z nad wa gą, aby na brać spraw -
no ści i pew no ści sie bie, a na Mi -
strzo stwach Pol ski Mło dzi ków
zdo był brą zo wy me dal.

Uda ło nam się speł nić też naj -
więk sze ma rze nie ka żde go ju do ki,
czy li od wie dze nie In sty tu tu Ko -
do kan – ko leb ki na sze go spor tu
w To kio w Ja po nii – by ła to co -
rocz na wy ciecz ka spon so ro wa na
przez klub dla naj lep szych za wod -
ni ków Le mu ra. W po przed nich
la tach od wie dza li śmy Wło chy.
W 2015 ro ku na sze Le mu ry po ja -
dą od po cząć na Te ne ry fę.

Klub Ju do Le mur przy współ -
pra cy z urzę dem dziel ni cy Bia ło -
łę ka oraz bur mi strzem Pio trem

Ja wor skim zor ga ni zo wał je den
z naj więk szych tur nie jów ju do
dzie ci w Pol sce. Na pierw szej edy -
cji Tur nie ju o Pu char Bur mi strza
Bia ło łę ki po ja wi ło się pra wie 700
mło dych ju do ków: od rocz ni ka
2003 na wet do 2010 w tzw. ka te -
go rii „Ka ra luch Open”.

Na szym ce lem nie usta ją co jest
me dal igrzysk olim pij skich, po wo -
ła li śmy w tym ce lu ca ły sztab spe -
cja li stów do pra cy z mło dzie żą.
Ma my więc na dzie ję, że już
na Igrzy skach w To kio 2020, je -
den z mło dych za wod ni ków UKJ
Le mur bę dzie god nie re pre zen to -
wał nasz kraj. Za chę ca my do śle -
dze nia wy ni ków tych mło dych lu -
dzi na na szej stro nie in ter ne to -
wej, Fa ce bo oku oraz ka na le
Youtu be, na któ rym mo żna oglą -
dać na sze fil my oraz re la cje
z obo zów czy li „Le mur News”.

Dzię ku je my na szym sym pa ty -
kom i fa nom za po moc i do ping
i obie cu je my, że w tym ro ku pod -
nie sie my po przecz kę jesz cze wy -
żej!

Ma te usz Pa cho lak, trener

Jak Lemurom minął rok?
� Początek nowego roku to czas na podsumowanie
poprzedniego. Rok 2014 dla Klubu Judo Lemur był
bardzo pracowity, ale i wyjątkowy.

Bar tek Sie kie rzyń ski i Szymon „Klusi” Prajzner z trenerami
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„Ję ki z Bia ło łę ki” – w ten dość
nie ty po wy spo sób gru pa kum pli
po sta no wi ła na zwać swo ją ga ra -
żo wą ka pe lę. Ra zem gra ją już
od ja kie goś cza su – hob by stycz -
nie, świet nie się przy tym ba wiąc.
Bo choć ża den nie ma wy kształ ce -
nia mu zycz ne go, rock'n'roll tkwi
głę bo ko w ser cu ka żde go z nich.

– Obec nie los po roz rzu cał nas
do Ja błon ny, Cho to mo wa czy
na Pra gę. Ja ja ko je dy ny po zo sta -
łem na Bia ło łę ce. Na sze kon cer ty
wciąż gra my jed nak w bia ło łęc -
kich pu bach. Tu lu dzie są bar dzo
roz ryw ko wi i świet nie po tra fią się
z na mi ba wić – pod kre śla gi ta rzy -
sta Ra do sław Żu rek.

Ję ki wzbu dza ją we so łość
Po czu cia hu mo ru mu zy kom

z pew no ścią nie bra ku je, o czym
świad czy cho cia żby zwa rio wa na
na zwa ze spo łu, któ ra zro dzi ła się
pod czas jed nej z prób, któ re od -
by wa ją się w ga ra żu per ku si sty
w Ja błon nie.

– Nie my śle li śmy jesz cze wte dy
o gra niu dla szer szej pu blicz no ści,
ale stwier dzi li śmy, że ja koś trze ba
się na zwać. A „Ję ki z Bia ło łę ki”
wzbu dza ją po wszech ną we so łość
– wy ja śnia ją mu zy cy.

Ja kie ka wał ki znaj du ją się w ich
re per tu arze? Są to głów nie co ve -
ry pol skich ze spo łów z lat 80. i 90.
Gra ją sze ro ko po ję te go roc ka, bo
na ta kiej mu zy ce się wy cho wa li
i ta kie nu ty gra ją im w ser cu.

To ur nee wciąż przed ni mi
„Ję ki” ma ją też swo je utwo ry.

Na ich ka na le na You Tu be mo -
żna zna leźć na gra nia z wcze snych
kon cer tów oraz je den „te le dysk”
za ty tu ło wa ny „Pół li tra”.

– Na gra li śmy ta kże naj prost szą
me to dą, tzn. za po mo cą smart fo nu,
co ver pio sen ki Mar ka Gre chu ty
„Dni, któ rych nie zna my” w ra -
mach Sin ging Chal lan ge. Na gra nie
jest umiesz czo ne na na szym pro fi lu
na FB. Mo żna tam też zna leźć film
z ostat nie go kon cer tu gra ne go
w „3 po ko jach z kuch nią” w ra -
mach WOŚP – wy li cza pan Ra do -
sław.

Jak przy sta ło na mę żczyzn z po -
czu ciem hu mo ru, mu zy cy uczci -

wie przy zna ją, że ak tu al nie nie
ma ją w pla nach żad ne go to ur nee
ani w kra ju, ani po za je go gra ni -
ca mi, choć oczy wi ście nie wy klu -
cza ją ta kiej opcji. Za in te re so wa -
nych za pra sza ją na Fa ce bo oka

Tam sta ra ją się z wy prze dze -
niem in for mo wać o tym, gdzie
i kie dy or ga ni zu ją kon cert. Ze
zna nych na Bia ło łę ce miejsc czę -
sto gry wa ją w „Ba rze pod 6”
i „Ba rze nad Sta wem”

– Naj wa żniej sza jest dla nas do -
bra za ba wa pu blicz no ści i ma my
na dzie ję, że ka żdy z na szych kon -
cer tów da je na szym fa nom oka zję
do fan ta stycz nej za ba wy – pod -
kre śla ją mu zy cy.

ak

Jęki z Białołęki
� Dochodzą do nas „Jęki z Białołęki”. Czyżby w dzielnicy zdarzyło się coś strasznego?
Uspokajamy – nikt nikogo nie torturuje.

Im pre za od bę dzie się 31 stycz -
nia przy Świ der skiej 93. Grać
bę dzie DJ Can na bis, a mi kro fo -
na mi za wład ną Szpran cyl (mi ło -
śnik hip ho pu, rag ga muf fin
i dan ce hal lu) oraz Ku ba Mi ko -

łaj czyk, czy li Mi ko man (mię dzy
in ny mi wo ka li sta ze spo łu Badd
Dut ty So und).

Po czą tek im pre zy
o godz. 18.00. Wstęp wol ny.

(red)

Aloha świętuje piąte urodziny
� Bar Aloha przy Świderskiej zaprasza na swoje piąte
urodziny.

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIEE

Na podstawie art. 123 w związku z art. 99 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz.
361 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 19 grudnia 2014 roku Prezydenta
m. st. Warszawy- reprezentowanego przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Modlińskiej 197,

ppooddeejjmmuujjęę  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee

zawieszone w dniu 13 stycznia 2014 roku, w sprawie dotyczącej kompleksowej budowy drogi
publicznej na odcinku pomiędzy ul. Modlińską i ul. Czajki w zakresie budowy jezdni z
jednostronnym chodnikiem, ścieżki rowerowej, odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia
ulicznego, przebudowy sieci oświetleniowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z
wycinką drzew i krzewów na terenie działek nr:

•2/2, 2/13, 3/2 (dz. proj. 3/4) z obrębu 4-02-27,
•3/1 (dz. proj. 3/5), 6 (dz. proj. 6/2), 2/2 (dz. proj. 2/4) z obrębu 4-02-35,
•4/3 (dz. proj. 4/12), 4/10 z obrębu 4-02-28, oraz przebudowie (drogi innej

kategorii) skrzyżowania z drogą serwisową ul. Modlińską na działkach nr:
•4/6, 4/7, 4/9, 5/6, 5/11 z obrębu 4-02-28 w Warszawie,

wszczęte w dniu 20 listopada 2013 r. na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy.

UU  zz  aa  ss  aa  dd  nn  ii  ee  nn  ii  ee
W dniu 19 grudnia 2014 r. wystąpiono z wnioskiem o podjęcie postępowania.
Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej
podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Wobec powyższego postanawiam jak w sentencji.

PPoouucczzeenniiee
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.





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

NAUKA
·Matematyka 604-573-188 Dojazd
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE

AAnnnnaa  ŁŁaattoosszzyyńńsskkaa  LLaattoosszzyynnsskkaa__LLooookk  –– SSpprrzzeeddaażż
ddeettaalliicczznnaa  ooddzziieeżżyy  –– SSttyylliizzaaccjjaa  –– WWiizzaażż  tteell..
669988--119999--559977,,  llaattoosszzyynnsskkaallooookk@ggmmaaiill..ccoomm

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

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

NNaapprraawwyy  ii uussłłuuggii  kkoommppuutteerroowwee..  SSoolliiddnniiee  ii ttaanniioo..
TTeell..  660088  ––  119999--000055

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYŚ. TEL. 533-944-646
·Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką
pożyczkę Tel. 533 – 944-646
·Do 4000 zł na oświadczenie, szybko
i bezpiecznie Tel. 533-944-646

·Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! Tel.
533-944- 646
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

SZUKAM PRACY
·M-37 magazynier, prac. tech. Prawo jazdy B.
501-867-863

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

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

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

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWYYDDAANNIIUU  DDEECCYYZZJJII
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze

zm.) oraz art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687 ze zm.)

PPrreezzyyddeenntt  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy  zzaawwiiaaddaammiiaa,,  

iż w dniu 20 stycznia 2015 r., została wydana decyzja dla Prezydenta m. st. Warszawy- reprezentowanego przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Białołęka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 197, zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na kompleksowej budowie
drogi publicznej na odcinku pomiędzy ul. Modlińską i ul. Czajki w zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, ścieżki rowerowej,
odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci oświetleniowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z wycinką
drzew i krzewów na terenie działek nr:

•2/2, 2/13, 3/2 (dz. proj. 3/4) z obrębu 4-02-27,
•3/1 (dz. proj. 3/5), 6 (dz. proj. 6/2), 2/2 (dz. proj. 2/4) z obrębu 4-02-35,
•4/3 (dz. proj. 4/12), 4/10 z obrębu 4-02-28, oraz przebudowie (drogi innej kategorii) skrzyżowania z drogą serwisową ul. Modlińską na

działkach nr:
•4/6, 4/7, 4/9, 5/6, 5/11 z obrębu 4-02-28 w Warszawie.
Na podstawie powyższej decyzji działki o nr ew.: 3/5, 6/2 z obrębu 4-02-35, oraz działka nr 4/12 z obrębu 4-02-28 w Warszawie stały

się własnością Miasta Stołecznego Warszawy.
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, tablica

ogłoszeń, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 800 - 1800 , wtorek - piątek w godz. 800 ÷ 1600).
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14

dni od dnia doręczenia. Na podstawie art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołania należy składać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska

197, 03-122 Warszawa. 
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania
zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Białołęka pod numerem
tel. (22) 51 03 228.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE
OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

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

MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa, Plac
Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,  złożony 5 grudnia 2014 r., zmieniony 8 stycznia 2015 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu
wodociągowego DN 150 mm L ca 940 m w ul. Chudoby na odcinku od ul. Wyszkowskiej do
kanału Markowskiego na działkach nr ew.:

•30/5, 30/9, 30/10,30/11, 31/2, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 38 z obrębu 4-16-21
•10/9, 10/10, 10/19, 10/20, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 z obrębu 4-16-23;
•4, 5, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13 z obrębu 4-16-28;
•1 z obrębu 4-16-29 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE
OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

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

CCeennttrruumm  ŚŚwwiiaattoowwiiddaa  SSpp..  zz  oo..oo.., ul. Wołoska, 02-675 Warszawa, złożony 23 grudnia 2014 r.,
uzupełniony 16  stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 200 w ul. Światowida jako części
wodociągu w ul. Projektowanej 2 od istniejącej magistrali DN 600 w ul. Światowida do
hydrantu za przyłączem do centrum handlowo-usługowego oraz DN 100 w ul. Pałuków (odcinek
od proj. wodociągu DN 200 +HP25123) na działce ew. nr 21/39 z obrębu 4-03-09 w Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy.

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. 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.



Miej ski Sys tem In for ma cji, na -
zy wa ny przez bar dziej zło śli wych
mi ło śni ków hi sto rii War sza wy
„sys te mem dez in for ma cji”, cza -
sem wpro wa dza za mie sza nie, cza -
sem po ma ga od na leźć się w mie -
ście.

A cza sem pro ble my z od na le -
zie niem się w tym geo gra ficz -
no-na zew ni czym ba ła ga nie są na -
praw dę du że. We dług MSI gra ni -
cą mię dzy No wo dwo ra mi a Tar -

cho mi nem jest ul. Me hof fe ra, co
ozna cza, że pę tla tram wa jo wa
Tar cho min Ko ściel ny jest na No -
wo dwo rach (nic dziw ne go, że rad -
ny miesz ka ją cy w tej oko li cy pró -
bo wał prze ko nać urzęd ni ków
do na zwy No wo dwo ry Po łu dnio -
we). W sa lo nie fry zjer skim
na No wo dwo rach sły chać „Miesz -
ka my tu na Tar cho mi nie”, po pu -
lar na knaj pa z „Tar cho mi nem”
w na zwie jest na Kę pie Tar cho -
miń skiej (wg MSI: na No wo dwo -

rach). Na Że ra niu ma my osie dle
o na zwie Bli ski Tar cho min, po pu -
lar na gru pa na Fa ce bo oku na zy -
wa się „Bia ło łę ka i Tar cho min”
a na ma pach z lat 90-tych oko li ca
Po lfy (wg MSI: Że rań) opa trzo na
jest na pi sem „Tar cho min Fa brycz -
ny”.

O tym, że za jezd nia tram wa jo -
wa Żo li borz jest na Mło ci nach
a Ha la Wo la na Je lon kach wie ka -
żdy star szy war sza wiak. A co z ty -
mi, któ rzy nie daw no spro wa dzi li
się do na sze go mia sta i na Bia ło -
łę ce sta no wią więk szość? Jak oni
wi dzą po dział War sza wy na osie -
dla?

Ni żej pod pi sa ny przy zna je się
do pod słu chi wa nia roz mów pa sa -
że rów ko mu ni ka cji miej skiej
i bar dzo uwa żne go słu cha nia te -
go, o czym mó wią zna jo mi. Ta ka

pra ca. A ja kie wnio ski? Wnio ski
są ta kie, że pra wie wszy scy miesz -
kań cy wi dzą Tar cho min ogrom ny,
roz cią ga ją cy się co naj mniej
od mo stu Nazw Dwoj ga (co naj -
mniej jed na oso ba z osie dla Por -
to wa uwa ża się za miesz kan kę
Tar cho mi na) aż po naj dal sze
krań ce Bu ko wa. Wy ja śnie nie te go
jest pro ste: je śli po wie się „Miesz -
kam na Tar cho mi nie”, więk szość
war sza wia ków sko ja rzy osie dle
z wiel kiej pły ty gdzieś da le ko
na ośnie żo nej pół no cy. Na zwa
No wo dwo ry jest ko ja rzo na wy -
łącz nie z le żą cą za sied mio ma gó -
ra mi pę tlą au to bu so wą, któ rej na -
zwę wi dać w cen trum na wy świe -
tla czu w au to bu sie 518, zaś Że rań
to sy no nim fa bry ki sa mo cho dów
i elek tro cie płow ni. Nikt nie chce
miesz kać w elek tro cie płow ni.

A co mó wi hi sto ria? Że cen -
trum Tar cho mi na znaj du je się
przy ul. Me hof fe ra, a do kład nie
na jej koń cu, nad Wi słą. Tam stoi
bo wiem ko ściół św. Ja ku ba, któ ry
po wstał w XVI w. ja ko je dy na
świą ty nia i naj wa żniej szy bu dy nek
ów cze snej wsi. Dziś rząd dusz
spra wu je jed nak… Za rząd Trans -
por tu Miej skie go. Wszyst kie
prze py ta ne oso by ja ko „Tar cho -
min, ale ta ki na praw dę Tar cho -
min” i „cen trum Tar cho mi na”
wska zu ją re jon przy stan ku au to -
bu so we go o tej na zwie. A gdzie
jest Tar cho min zda niem na szych
czy tel ni ków?

DG

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

Gdzie jest Tarchomin?
� – Gdzie mieszkasz? – Na Tarchominie. – Przy jakiej ulicy? – Odkrytej. – To dlaczego
na tabliczce z nazwą domu masz napisane „Nowodwory”? Oto dialog prawie autentyczny.

Co mówi
historia? Że centrum
Tarchomina znajduje się
przy ul. Mehoffera,
a dokładnie na jej końcu,
nad Wisłą.

“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11




