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Zdziar ska to bez wąt pie nia jed -
na z naj wa żniej szych dróg Zie lo -
nej Bia ło łę ki, i tak jak po zo sta łe
– wciąż w sta nie ocze ki wa nia
na lep sze cza sy. Jak do tąd w tej
oko li cy wła dze dziel ni cy nie do -
ko na ły zbyt wie le: wy bu do wa no
chod nik na od cin ku od ul. Ru sko -
wy Bród do ul. Ver die go, a te raz
trwa ją pra ce na bu do wie chod ni -
ka od ul. Ru sko wy Bród
do ul. Ole sin.

Na ostat niej se sji ra dy dziel ni cy
za pa dły jed nak klu czo we de cy zje
dla tej czę ści Bia ło łę ki: na mo der -
ni za cję Zdziar skiej przy zna no 10
mln zł, więc po zo sta je otrzy mać
zgo dę ra dy mia sta i bę dzie mo żna
roz po cząć pro jek to wa nie. Rad ni
War sza wy zaj mą się tą spra wą
naj wcze śniej w mar cu.

– Na spo tka niu z wi ce pre zy den -
tem Jac kiem Woj cie cho wi czem
uzgod nio ne zo sta ło, że ma my wy -
stą pić do mia sta o 10 mln zł
na re mont Zdziar skiej. W mar cu
te pie nią dze po win ny zo stać nam
przy zna ne – mó wi bur mistrz Piotr
Ja wor ski.

In we sty cję pi lo tu je miej ska rad -
na Alek san dra Ga jew ska, któ ra
za po wia da dal sze sta ra nia o po -
pra wę dróg na Zie lo nej Bia ło łę ce.

– Na mój wnio sek ko mi sja in -
fra struk tu ry i in we sty cji ra dy War -

sza wy za ję ła się już sy tu acją
miesz kań ców ul. Zdziar skiej
– mó wi.

Pla ny są już skon kre ty zo wa ne:
nad rze ką Dłu gą po wsta nie no wy
most, z chod ni ka mi i – je śli wy -
star czy pie nię dzy – ście żką ro we -
ro wą. Prze bu do wa ny zo sta nie też
zjazd z mo stu w ul. Ką ty Gro dzi -
skie i skrzy żo wa nie Zdziar skiej
z Ką ta mi, tak aby mo gły tam
skrę cać au to bu sy.

– To jest ka mień mi lo wy w po -
pra wie ko mu ni ka cji miej skiej te go
re jo nu. Do tej po ry by ło tak, że
au to bus 134 (je dy na li nia ob słu gu -
ją ca uli ce Zdziar ską i Ru sko wy
Bród) mógł je chać z mo stu tyl ko
pro sto do ul. Ostródz kiej. Dla cze -
go? Bo po pro stu nie mógł skrę cić
w ul. Ką ty Gro dzi skie – uli ca nie
by ła do sto so wa na – mó wi rad na
Agniesz ka Bo row ska.

Jak to te raz wy glą da?
Nie ste ty nie naj le piej. Tuż

za mo stem są dwa przy stan ki.
Oprócz au to bu sów li nii 134 za -
trzy mu ją się tu po jaz dy li nii 120
(kur su je ul. Ką ty Gro dzi skie
do Ostródz kiej). Jest to miej sce
prze siad ko we, z któ re go ko rzy sta
wie lu miesz kań ców osie dla Zie lo -
na Do li na, ale ta kże z oko lic
ul. Zdziar skiej, Wy szkow skiej,

Kro czew skiej czy Chu do by. Stąd
dzie ci je żdżą do szko ły
przy ul. Zau łek. Nie ste ty ich dro -
ga do szko ły nie jest ani ła twa, ani
bez piecz na. Prze cho dząc z jed ne -
go przy stan ku na dru gi mu szą wy -
ka zy wać się du żą od wa gą i roz -
trop no ścią: bra ku je zebr, nie ma

też chod ni ka. Te raz w koń cu ma
się to zmie nić.

Pra ce do pie ro za rok
– Pla nu je się kom plek so wą prze -

bu do wę ca łej uli cy – mó wi za do wo -
lo ny rad ny Wal de mar Ro szak.
– Naj dro ższym ele men tem bę dzie
no wy most nad rze ką Dłu gą. Prze -
bu do wa ne zo sta nie też skrzy żo wa -
nie z ul. Ką ty Gro dzi skie. Chce my,
aby na wet naj więk sze au to bu sy mo -

Dziesięć milionów na Zdziarską
� Zdziarska skorzysta na walącym się mostku, o którym pisaliśmy dwa tygodnie
temu. Powstanie nowa przeprawa przez rzekę Długą, zjazdy i chodnik na odcinku
ul. Kąty Grodziskie – ul. Olesin.

dokończenie na stronie 2

Kiedy
doczekamy się zmian?
Ten rok to przygotowanie
całej inwestycji, czyli czas
opracowania koncepcji,
kosztorysów, projektów
i dokumentacji. Prace
ruszą w 2016 roku,
powinny zakończyć się
po około 12 miesiącach.

Tuż
za mostem
są dwa
przystanki.
Jest to
miejsce
przesiadkowe,
z którego
korzysta wielu
mieszkańców.

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem te l .  502-280-720
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gły bez pro ble mu skrę cać z tej uli cy
w Zdziar ską, w kie run ku Ru sko we -
go Bro du i od wrot nie – do da je.

Wzdłuż ca łe go cią gu uli cy, po za
no wą jezd nią, po wsta nie oczy wi -
ście chod nik i je że li wy star czy pie -
nię dzy, ta kże ście żka ro we ro wa.

W tym ro ku na stą pi przy go to wa -
nie ca łej in we sty cji, czy li opra co -
wa nie kon cep cji, pro jek tu, kosz to -
ry su i do ku men ta cji po dzia ło wej
dla po zy ski wa nych dzia łek na po -
sze rze nie pa sa dro gi.

– Je że li wszyst ko pój dzie zgod -
nie z pla nem, no wa Zdziar ska zo -
sta nie od da na do użyt ku już
w przy szłym ro ku – mó wi Ro szak.

Wa żnym ele men tem in we sty cji
bę dzie bu do wa za wrot ki au to bu so -
wej w oko li cach ul. Zdziar skiej.
Po ana li zach wy ko na nych przez
urząd dziel ni cy naj bar dziej opty -
mal ne wy da je się umiej sco wie nie
jej w oko li cach ul. Sło necz ne go Po -
ran ka, oczy wi ście po prze bu do wa -
niu frag men tu ul. Chu do by. Na to
jed nak mu si my tro chę po cze kać.

Na czas re mon tu Zdziar skiej,
frag men ty tej uli cy bę dą mu sia ły
być okre so wo za my ka ne. Któ rę dy
po ja dą miesz kań cy?

– W ze szłym ro ku za koń czy li śmy
bu do wę ul.Mań kow skiej, rów no le -
głej do Zdziar skiej. Wła śnie tam
wy zna czo ne zo sta ną ob jaz dy. ZTM
przy go to wu je się już do wy ty cze nia
tym cza so wych tras au to bu sów
– twier dzi Wal de mar Ro szak.

Obok Mań kow skiej i Ko biał ki,
Zdziar ska po zo sta je klu czo wa dla
Zie lo nej Bia ło łę ki. Zaw sze by ła
pla no wa na ja ko jed na z głów nych
po przecz nych ar te rii te go re jo nu.
Ma po łą cze nie z ist nie ją cą na ra -
zie tyl ko na ma pie Tra są Ol szyn ki

Gro chow skiej, a kie dyś do ce lo wo
do trze do ul. Pło cho ciń skiej. Sty ka
się też z ul. Bia ło łęc ką (obec nie
na tym od cin ku nie utwar dzo ną).

– Jest to bar dzo wa żna uli ca, któ -
ra w przy szło ści w po łą cze niu
z ul. Bia ło łęc ką mo że w znacz ny
spo sób od cią żyć ruch na Ostródz -
kiej i ul. Ką ty Gro dzi skie. Ozna cza -
ło by to oszczęd no ści w kie sze ni ka -
żde go z nas. Mniej ob jaz dów, krę -
tych dróg, mniej wy dat ków na pa li -
wo – oce nia Agniesz ka Bo row ska.

AS

dokończenie ze strony 1

W najbliższych latach zmieni się sporo na drogach Zielonej Białołęki. Biorąc
pod uwagę zamkniętą na długo Głębocką, każdy metr nowej ulicy jest na wagę
złota. Jakie są plany?

Bur mistrz Piotr Ja wor ski:
– Po usta le niach z wi ce pre zy den tem War sza wy Jac kiem Woj cie cho wi czem zgło si li śmy

wnio ski do ty czą ce trzech in we sty cji do ak cep ta cji przez ra dę mia sta. Co chce my zro bić?
Jesz cze w 2015 r. przed łu żyć uli cę Skarb ka z Gór, tak aby po łą czyć tę dro gę z ul. Je sien nych
Li ści. Ma my już grun ty pod tę in we sty cję, po trze bu je my ok. 1,1 mln zł. Ko lej na wa żna uli -
ca na Zie lo nej Bia ło łę ce to Kar to gra ficz na. Dro ga zo sta ła wy bu do wa na do ul. Ja sie niec

(wio sną wy le je my koń ców kę as fal tu). To jed nak nie roz wią zu je pro ble mów miesz kań ców nie któ rych osie dli,
któ rzy i tak mu szą ko rzy stać z ob jaz dów, po nie waż od cho dzą ce od Kar to gra ficz nej ulicz ki np. Ja sie niec czy In -
ter ne to wa są dro ga mi pry wat ny mi i ich wła ści cie le sta wia ją szla ba ny. Za 1,5 mln zł chce my w 2015 r. wy bu do -
wać Kar to gra ficz ną nie mal do gra ni cy Ma rek.

Trze cia in we sty cja z ter mi nem re ali za cji do 2016 r. to przed łu że nie Da ni szew skiej. Po ło wa tej dro gi zo sta ła
wy bu do wa na. Do ce lo wo chce my, aby po łą czy ła się z Bia ło łęc ką. Do zro bie nia jest ok. 450 m. Bę dzie bu do wa -
na tak, aby mo gły po niej jeź dzić au to bu sy. To wa żne dla miesz kań ców, po nie waż pla nu je my, aby au to bu sy
z ul. Bia ło łęc kiej skrę ci ły w Da ni szew ską i do wio zły miesz kań ców do tram wa ju na An no po lu. Na to po trze -
ba 2,35 mln zł, po nie waż nie zbęd ny jest wy kup grun tów.

Dziesięć milionów na Zdziarską
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Re mont Gro ta re gu lar nie wy -
sta wia na szą cier pli wość na pró -
bę. Kie row cy uty sku ją na sła be
ozna ko wa nie zmian w or ga ni za cji
ru chu, gdzie zna ki pio no we prze -
czą żół tym, na ma lo wa nym. Pa sa -
że ro wie ko mu ni ka cji miej skiej,
w dro dze z przy stan ku 134 PKP
To ruń ska na mo ście do au to bu su
ja dą ce go do np. urzę du dziel ni cy,
mu szą brnąć w bło cie. To jed nak

nic w po rów na niu z ba rie rą, na ja -
ką – już po re mon cie – tra fi li ro -
we rzy ści, mat ki z wóz ka mi czy
nie peł no spraw ni. W przej ściu
pod ziem nym łą czą cym przy stan ki
tram wa jo we z pę tlą au to bu so wą
pod zjaz dem z Tra sy To ruń skiej
w kie run ku ul. Ja giel loń skiej, wy -
re mon to wa no, a wła ści wie wy bu -
do wa no od no wa tyl ko scho dy,
o pod jaz dach nikt nie po my ślał.

– To ja kieś nie po ro zu mie nie.
Je żdżę czę sto ro we rem i w tym
miej scu mu szę go wziąć na ple cy,
al bo pod pa chę. Jak mo żna by ło
wy bu do wać scho dy bez pod jaz -

dów?! Lu dzie na wóz kach w ogó -
le nie ma ją szans – mó wi pa ni
Do ro ta i do da je, że nie daw no
w przej ściu spo tka ła ją in na, rów -
nie nie mi ła nie spo dzian ka – wo -
da, któ ra się ga ła do ko stek.

W ubie głym ro ku na proś bę
miesz kań ców spra wą za in te re so -
wa ła się rad na Agniesz ka Bo row -
ska. Wów czas Ge ne ral na Dy rek -
cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
za pew ni ła ją, że prze pro wa dzi
na miej scu „wi zję lo kal ną”. I sta ło
się: przej ście zo sta ło za kwa li fi ko -

wa ne ja ko obiekt do re mon tu.
Tyl ko co z te go?

– Brak chod ni ka po mię dzy
przy stan ka mi za uwa ży łam la tem
pod czas pięk nej sło necz nej po go -
dy. Wte dy tyl ko wy obra zi łam so -
bie, ja kie utrud nie nia na stą pią zi -
mą. To jest wa żny punkt prze siad -
ko wy dla miesz kań ców Zie lo nej
Bia ło łę ki, nie ma my bez po śred -
nie go po łą cze nia z Tar cho mi nem,
urzę dem, BOK, BOS – tłu ma czy
Agniesz ka Bo row ska. – Pie szy po -
wi nien mieć ta kie sa me pra wa,

jak kie row ca i przej ście z przy -
stan ku do przy stan ku na le ży przy -
go to wać z na le ży tą sta ran no ścią
– do da je.

GDD KiA znów prze ana li zo wa -
ła sy tu ację (tym ra zem bez „wi zji
lo kal nej”) i za de cy do wa ła, że bę -
dą ko lej ne zmia ny: przy go to wy -
wa ny jest prze targ na pro jekt
i wy ko na nie pod jaz dów dla wóz -
ków. Ale nic wię cej.

– Ist nie ją ce przej ście tym cza so -
we po grun cie utwar dzo nym speł -
nia swo ją funk cję pra wi dło wo.

Brak jest uza sad nie nia dla wy da -
wa nia pie nię dzy na bu do wę chod -
ni ka, któ ry bę dzie zbęd ny po za -
koń cze niu in we sty cji, po nie waż
pro wa dził by do ni kąd. Roz wią za -
nie do ce lo we za pew nia po łą cze -
nie z ca łym ukła dem ście żek
i chod ni ków w tym re jo nie – mó -
wi Mał go rza ta Tar now ska, rzecz -
nicz ka GDD KiA.

Na to jed nak mu si my po cze kać,
aż prze bu do wa tej czę ści mo stu
Gro ta zo sta nie za koń czo na.

AS
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Wyremontowane przejście do poprawy
� Chcąc ułatwić życie mieszkańcom, urzędnicy zdecydowali o wyremontowaniu pod mostem Grota przejścia pomiędzy pętlą autobusową
a przystankiem tramwajowym na Żeraniu. Do uprzywilejowanej grupy nie zaliczono niestety ani rowerzystów, ani niepełnosprawnych, ani pieszych.

Brak jest
uzasadnienia dla
wydawania pieniędzy
na budowę chodnika,
który będzie zbędny
po zakończeniu inwestycji
– mówi rzeczniczka
GDDKiA.

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 392 05 67
668-138-986

Na no to rycz ne wy łą cze nia prą -
du miesz kań cy Bia ło łę ki Dwor -
skiej uska rża ją się od lat. Pro -
blem jest szcze gól nie ucią żli wy
wła śnie te raz, kie dy więk szość
do mów ma włą czo ne ogrze wa -
nie, naj czę ściej ga zo we, a piec
– jak wia do mo – bez prą du nie
dzia ła.

– Od kąd pa mię tam al bo jest
wy łą cza ny prąd, al bo spa da na -
pię cie. Przez to piec ga zo wy się
wy łą cza, al bo po pro stu „nie ma
si ły” dzia łać, więc mar z nie my.
Naj go rzej, gdy ta kie nie spo dzian -
ki są w no cy. Ra no w do mu jest
strasz nie zim no – ska rży się czy -
tel nik.

O ko niecz no ści mo der ni za cji
sie ci w tej czę ści Bia ło łę ki mó wi -
ło się już czte ry la ta te mu. Wów -
czas fir ma RWE za po wia da ła, że
wy mie ni li nie.

– Ak tu al nie na te re nie Bia ło łę ki
Dwor skiej pro wa dzi my pięć in we -
sty cji ma ją cych na ce lu po pra wę
ja ko ści ener gii i pew no ści za si la nia
od bior ców. Ich sza co wa na war tość
prze kra cza kwo tę mi lio na zło tych.
Pra ce zo sta ły roz po czę te w grud -
niu trzy la ta te mu i obej mu ją oka -
blo wa nie li nii na po wietrz nych SN
oraz za stą pie nie trzech na po -
wietrz nych sta cji trans for ma to ro -
wych sta cja mi kon te ne ro wy mi
– tłu ma czy Jan Pi lew ski z RWE.

Pra ce pro wa dzo ne są w re jo nie
ulic Ma jor ki, Bo ha te rów i Cy ta de -
li. To w za sa dzie ko niec do brych
wia do mo ści, po nie waż wia do mo,
że ro bo ty szyb ko nie zo sta ną za -
koń czo ne. RWE ma bo wiem pro -
ble my z po zy ska niem te re nów
pod pro jek to wa ne sta cje trans for -
ma to ro we. Ak tu al nie pla no wa ny
ter min ich wy ko na nia to dru ga
po ło wa 2015 ro ku, jed nak – jak
pod kre śla rzecz nik – uza le żnio ny
jest od udzie le nia wspar cia przez
urząd dziel ni cy.

– RWE otrzy mał od nas wszel -
kie mo żli we uzgod nie nia. Pra wo
dys po no wa nia dział ką bu dow la -
ną do stać mo że je dy nie od miej -
skie go Biu ra Go spo dar ki Nie ru -
cho mo ścia mi – jed nost ki
od dziel ni cy nie za le żnej. Tłu ma -
cze nie, że to dziel ni ca ro bi coś
nie tak, jest dla nas co naj mniej

nie zro zu mia łe i z pew no ścią
krzyw dzą ce – pod kre śla wi ce bur -
mistrz Piotr Smo czyń ski.

Spra wy pro ce du ral ne miesz -
kań ców zwy czaj nie nie in te re su -
ją. Ma ją pod pi sa ne umo wy
na nie za wod ne do star cza nie
ener gii elek trycz nej, a z te go
RWE się ich zda niem sła bo wy -
wią zu je na Bia ło łę ce Dwor skiej.

AS

Białołęka Dworska regularnie bez prądu
� Czy to drobna uciążliwość? Nie w dzisiejszych
czasach, kiedy większość naszej aktywności oparta jest
o urządzenia elektryczne.
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Tram waj na Tar cho min to pod -
ręcz ni ko wy przy kład „in we sty cji
pro wa dzo nej eta pa mi”. W stycz -
niu 2013 r. li nia tram wa jo wa po łą -
czy ła Mło ci ny ze Sta ry mi Świ dra -
mi, w grud niu 2014 r. przed łu żo no
ją na Tar cho min Ko ściel ny. Te raz
pod sta cja przy ul. Ćmie low skiej
jest już skoń czo na i Za rząd Trans -
por tu Miej skie go mo że wpu ścić
na to ry wię cej po jaz dów. Zgod nie
z za po wie dzia mi sprzed kil ku mie -
się cy dru gą li nią bę dzie 17. Tram -
wa je bę dą kur so wać, po dob nie jak
„dwój ka”, ul. Świa to wi da i mo -
stem Pół noc nym, a po tem wy ru -
szą w wy jąt ko wo dłu gą dro gę, za -
pew nia jąc bez po śred nie po łą cze -
nie z m.in. Uni wer sy te tem Kar dy -
na ła Ste fa na Wy szyń skie go, Szpi -
ta lem Bie lań skim, Aka de mią Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go, Żo li bo -
rzem, Ar ka dią, cen trum (przy -

stan ki Me tro Ron do ONZ i Dwo -
rzec Cen tral ny), Po lem Mo ko tow -
skim i za głę biem biu ro wym
na Słu żew cu. Jaz da „sie dem nast -
ką” z Tar cho mi na Ko ściel ne go
do cen trum zaj mie ok. 40 mi nut,
bę dzie to więc al ter na ty wa dla tra -
sy przez Mło ci ny. Jak bę dzie wy -
glą dał roz kład jaz dy?

– Li nia 17 do je dzie na Tar cho -
min Ko ściel ny i to na ra zie je dy na
pew na in for ma cja, ja ką mo gę po -
dać – mó wi Igor Kraj now, rzecz -
nik ZTM.

Po zo sta ją więc in for ma cje nie -
ofi cjal ne i do my sły. ZTM ogło sił
kil ka mie się cy te mu po dział li nii
tram wa jo wych na kil ka ka te go rii,
umiesz cza jąc 2 i 17 w pierw szej
(li nie ma gi stral ne) i pla nu jąc dla
nich czę sto tli wość co 4 mi nu ty
w go dzi nach szczy tu, co 6 mi nut
mię dzy szczy ta mi i co 7–8 mi nut

w week end. Nie ofi cjal nie mo żna
by ło usły szeć, że dwie li nie ma gi -
stral ne na ul. Świa to wi da to
za du żo i co dru gi kurs 17 mo że
być skró co ny (Słu że wiec – Ma ry -
mont). Nie wia do mo, czy po mysł
ten jest wciąż ak tu al ny. Nie wia -
do mo ta kże, jak w związ ku

z przed łu że niem „sie dem nast ki”
zmie nią się li nie au to bu so we.

– W spra wie zmian w kur so wa -
niu au to bu sów od bę dą się kon sul -
ta cje spo łecz ne – mó wi Kraj now.
– Wkrót ce po da my do wia do mo -
ści ich da tę.

Pra wie pew ne jest, że ZTM za -
pro po nu je miesz kań com cię cia
au to bu sów ja dą cych na Mło ci ny
(E -4, E -6,101) i spró bu je prze su -
nąć część li nii z tar cho miń skie go
od cin ka ul. Świa to wi da. Być mo że
kon sul ta cje bę dą do brą oka zją
dla miesz kań ców ul. Świ der skiej
i Ćmie low skiej, by ścią gnąć
pod swo je do my ja kieś do god ne
dla nich li nie np. 509? Spo tka nia
z przed sta wi cie la mi ZTM za wsze
są cie ka we.

Do mi nik Ga dom ski

Tramwaj do centrum już w tym miesiącu
� Najpierw bezpośredni tramwaj do Arkadii, Dworca Centralnego i Służewca, potem
konsultacje społeczne w sprawie zmian linii autobusowych. Wkrótce komunikacja
miejska na Tarchominie zostanie zaplanowana na nowo.

Nieoficjalnie
można było usłyszeć, że
dwie linie magistralne
na ul. Światowida to
za dużo i co drugi kurs 17
może być skrócony
(Służewiec – Marymont).
Nie wiadomo, czy pomysł
ten jest wciąż aktualny.

– To by ła je dy na czyn na win da
– mó wi. – Mam cho rą no gę, nie
mo gę cho dzić po scho dach. Wsia -
dłem, ka bi na ru szy ła w dół i za -
trzy ma ła się w po ło wie dro gi…

Star szy pan pró bo wał wzy wać
po moc. – W ka bi nie nie ma żad -
nych in for ma cji, gdzie dzwo nić
w przy pad ku awa rii, nie ma też
sy gna li za cji alar mo wej – mó wi
uwię zio ny. W koń cy uda ło mi się
skon tak to wać z kon ser wa to rem,
któ ry stwier dził, że te raz nie przy -
je dzie i że bym pró bo wał ra dzić
so bie sam, grze biąc przy ukła dzie
ste ru ją cym. Wście kły ka za łem żo -
nie za dzwo nić do ra tu sza, bo
w koń cu to na te re nie dziel ni cy są
te win dy, któ re wciąż nie dzia ła ją
– ostat nio wszyst kie by ły spraw ne
chy ba z mie siąc te mu, a i to krót -

ko. Przy je cha ła straż po żar na,
przy je chał je den z rad nych,
w koń cu po ja wił się też kon ser wa -
tor, któ ry uru cho mił win dę. Ale
trzy kwa dran se w środ ku w zim -
nie i z cho rą no gą mu sia łem od -
sie dzieć – wście ka się star szy pan.

Wszy scy mó wią, że win dy są de -
wa sto wa ne – do da je. – Ale je że li
już, to ze zło ści i bez sil no ści, bo
co to za luk sus, sko ro wciąż nie
dzia ła ją? Usły sza łem, że na czło -
wie ka, któ ry na pra wi win dę, mo -
gę cze kać na wet dwie go dzi ny.
A mo je zda nie jest ta kie – je że li
fir ma nie po tra fi szyb ko do pro wa -
dzić jej do użyt ku, to za rząd ca po -
wi nien zna leźć in ną, spraw niej szą.

Tym ra zem na szczę ście wszyst -
ko skoń czy ło się do brze.

(red)

Winda-pułapka w Płudach
� O wyjątkowo pechowym poniedziałku może mówić
mężczyzna, który utknął w windzie przy stacji na Płudach.



Fun da cja „In sty tut Ba dań nad De -
mo kra cją i Przed się bior stwem Pry -
wat nym” od 1 paź dzier ni ka 2013 ro ku
re ali zu je pro jekt pn. „DO BRE RZĄ -
DZE NIE. Wy pra co wa nie i wdro że nie
mo de lu współ pra cy 7 jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi”, któ ry skie ro wa ny
jest do or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz ad mi ni stra cji pu blicz nej. W pro -
jek cie zde cy do wa ły się wziąć udział
rów nież wła dze Dziel ni cy Bia ło łę ka m.
st. War sza wy, któ ry jest jed nym z 7
sa mo rzą dów (po zo sta łe to Gmi na
Mia sto To ma szów Ma zo wiec ki, Gmi na
Wie li szew, Gmi na Oża rów Ma zo wiec -
ki, Gmi na Mia sto So cha czew, Dziel ni -
ca Pra ga Pół noc m.st. War sza wy,
Mia sto Zie lon ka).

W prak ty ce funk cjo nu ją przy pad ki
kon sul to wa nia pro jek tów ak tów praw -
nych czy de cy zji po li tycz nych, jed nak
wy ni ki tych kon sul ta cji w ma łym stop -
niu są uwzględ nia ne i nie jed no krot nie
ogra ni cza ją się je dy nie do for mal nej
re ali za cji wy mo gu prze pro wa dze nia
kon sul ta cji. Z ko lei or ga ni za cjom po -
za rzą do wym czę sto bra ku je wie dzy
o mo żli wych spo so bach wpły wa nia
na de cy zje, roz wią za nia, le gi sla cję itp.
oraz o do stęp nych na rzę dziach in for -
ma cyj nych, któ rych wy ko rzy sta nie
mo że znacz nie uła twić im dzia ła nie.

Głów nym ce lem pro jek tu „Do bre
Rzą dze nie” jest zwięk sze nie za kre su
i po pra wa tej współ pra cy, a ta kże
opra co wa nie i wdro że nie wzor co wych
„Mo de li współ pra cy JST+NGO”. 

Or ga ni za to rzy pro jek tu za czę li
od oce ny ja ko ści współ pra cy NGO
i JST w ka żdym z 7 sa mo rzą dów,
a na stęp nie bio rąc pod uwa gę spe cy -
fi kę ka żde go z nich opra co wa ne zo -
sta ły wzor co we mo de le współ pra cy
po mię dzy ty mi pod mio ta mi. Zgod nie
z za ło że nia mi pro jek tu „Do bre Rzą dze -
nie” w ka żdym z sa mo rzą dów od by -
wa ją się rów nież 3 ro dza je spo tkań,
skie ro wa nych za rów no do przed sta wi -
cie li or ga ni za cji po za rzą do wych jak
i sa mo rzą dów. Są to se sje do rad cze
pod czas, któ rych mo żna uzy skać
m.in. in for ma cje na te mat pro wa dze -
nia dia lo gu po mię dzy jed nost ka mi sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, a or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi, spo so bów mo -
bi li zo wa nia człon ków or ga ni za cji
do dzia ła nia czy mo żli wo ści fi nan so -
wa nia dzia łal no ści or ga ni za cji po za -
rzą do wych. W ka żdym sa mo rzą dzie
od by wa ją się rów nież szko le nia, któ -
rych ce lem jest zbu do wa nie wie dzy
i umie jęt no ści NGO i przed sta wi cie li
ad mi ni stra cji pu blicz nej w za kre sie
kon stru owa nia i uczest nic twa w kon -
sul ta cjach po li tyk pu blicz nych zgod nie

z opra co wa ny mi mo de la mi współ pra -
cy. Pod czas szko le nia mo żna uzy skać
wie dzę na te mat m.in.: ak tu al ne go
sta nu praw ne go, stan da ry za cji usług
pu blicz nych, ana li zy form współ two -
rze nia przez JST i NGO po li tyk pu -
blicz nych oraz wy kształ ce nia umie jęt -
no ści w za kre sie wy ko rzy sta nia tech -
nik i na rzę dzi kon sul ta cji spo łecz nych.
Ostat nie są kon sul ta cje spo łecz ne,
któ re wie dze na by tą pod czas szko leń
i do radz twa trze ba wy ko rzy stać
w prak ty ce. Przed miot kon sul ta cji jest
wy bie ra ny przez JST i obej mu je min.3
do ku men ty pu blicz ne. Przy kła do we
for my kon sul ta cji to: pa nel oby wa tel -
ski, se sja kon sul ta cyj na za po śred nic -
twem na rzę dzia on -li ne, bez po śred nie
spo tka nie gru py ro bo czej. 

Spo tka nia w ra mach pro jek tu „DO -
BRE RZĄ DZE NIE. Wy pra co wa nie
i wdro że nie mo de lu współ pra cy 7 jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go z or -
ga ni za cja mi po za rzą do wy mi” w Dziel -
ni cy Bia ło łę ka za pla no wa ne są od po -
ło wy lu te go do koń ca mar ca br.
W tym cza sie na Bia ło łę ce od bę dą się
se sje do rad cze, szko le nia oraz prze -
pro wa dzo ne zo sta ną kon sul ta cje spo -
łecz ne. 

Wię cej in for ma cji na te mat pro jek tu
mo żna zna leźć na stro nie: www.do -
bre rza dze niew sa mo rza dzie.pl 

Dobre rządzenie 
na Białołęce?

�De mo kra cja par ty cy pa cyj na w Pol sce jest co raz bar dziej wi docz na! Z jed nej stro ny, wzra sta po zy cja i ilość or ga ni -
za cji po za rzą do wych (NGO) chcą cych mieć re al ny wpływ na de cy zje po dej mo wa ne w sa mo rzą dach lo kal nych,
a z dru giej stro ny sa mo rzą dy co raz chęt niej włą cza ją się w licz ne pro jek ty ma ją ce za chę cić śro do wi ska lo kal ne
do udzia łu w kon sul ta cjach spo łecz nych. Jed nym z sa mo rzą dów, w któ rym de mo kra cja par ty cy pa cyj na fak tycz nie
funk cjo nu je jest Dziel ni ca Bia ło łę ka m. st. War sza wy, któ ry wziął udział w pro jek cie „Do bre Rzą dze nie”. 
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Mar ket Net to, zgod nie z prze -
pi sa mi, wy bu do wał na swo im te -
re nie zbior nik od wad nia ją cy. Ba -
sen jest ogro dzo ny ba rier ką i je go
oto cze nie czę sto od wie dza ją po -
wra ca ją ce ze szko ły dzie ci.

– Ka żdy z nas pa mię ta, jak
wiel ką fraj dą jest wrzu ca nie
do wo dy pa ty ków czy ka my ków.
Dzie cia ki ko cha ją ta kie za ba wy.
Kil ka ra zy za uwa ży łem tam dzie -
cia ki, pod sze dłem do nich i za py -
ta łem, dla cze go tu się ba wią, jed -
nak co mo że zro bić zwy kły prze -

cho dzień wi dząc ta ką sy tu ację?
Tyl ko zwró cić uwa gę. Prze cież nie

po wiem dzie ciom: idź cie stąd, bo
to nie mój te ren i nie mam ta kie -

go pra wa. To Net to po win no się
za in te re so wać ta ką sy tu acją. Nie
ma ją mo ni to rin gu, ochro ny? Dla -
cze go nie re agu ją? – py ta pan
Ma rek. Przy ba se nie nie po sta -
wio no in for ma cji, że to te ren pry -
wat ny, że nie mo żna pod cho dzić.
– Skąd więc kil ku let nie dziec ko
ma wie dzieć, że nie wol no mu
rzu cać ka mie ni, czy wcho dzić
na lód? – py ta czy tel nik.

Miesz kań cy zgło si li się też
do rad nej Agniesz ki Bo row skiej.
– Ro zu miem oba wy ro dzi ców. Jak

dziec ko wej dzie na lód, któ ry się
za ła mie, mo że dojść do nie szczę -
ścia. Trze ba zmie rzyć się z fak ta -
mi: dzie ci pod cho dzą do ba se nu
i ba wią się tam. Ba sen jest głę bo -
ki i cud, że jesz cze nie do szło tam
do tra ge dii. Ktoś za ten te ren od -
po wia da – mó wi Agniesz ka Bo -
row ska, a my w ślad za nią za py -
ta li śmy przed sta wi cie li sie ci Net -
to, czy zda ją so bie spra wę, jak du -
że za gro że nie stwo rzy li.

Rzecz nicz ka sie ci Ma rio la Sko -
li mow ska pod kre śla, że zbior nik

przy ul. Be ren so na ma ba lu stra dę
o wy so ko ści zgod nej z prze pi sa mi,
a tym sa mym wy star cza ją cą. Cóż
z te go, sko ro dzie ci bez pro ble mu
ją po ko nu ją?

– Do dat ko wym za bez pie cze -
niem jest furt ka, za my ka na
na kłód kę, do któ rej klucz jest
w biu rze skle pu. Do stęp do zbior -
ni ka jest mo żli wy od stro ny ul. Be -
ren so na, tak więc, aby do nie go
dojść trze ba przejść traw ni kiem
po dział ce. Od stro ny ulicz ki osie -
dlo wej stoi ogro dze nie, któ re ist -
nia ło jesz cze przed wy bu do wa -
niem zbior ni ka – tłu ma czy Sko li -
mow ska. Co cie ka we, upar cie
twier dzi też, że do kie row nic twa
skle pu nie do tar ły żad ne skar gi
miesz kań ców, a sa mi pra cow ni cy
skle pu nie za uwa ży li, aby w po bli -
żu zbior ni ka kie dy kol wiek ba wi ły
się dzie ci. – Od pa ni do wia du ję
się, że jest pro blem. Przyj rzy my
się spra wie. Je śli oka że się, że wy -
ma ga ne pra wem za bez pie cze nia
zbior ni ka nie są wy star cza ją ce,
na pew no po dej mie my od po wied -
nie kro ki, aby zwięk szyć bez pie -
czeń stwo – de kla ru je.

Urząd dziel ni cy wy stą pił
do nad zo ru bu dow la ne go o kon -
tro lę za bez pie czeń zbior ni ka. Jej
wy ni ki po zna my za mie siąc.

AS

Basen przy Netto to kuszenie losu
� Mieszkańcy Zielonej Białołęki alarmują: trzeba zabezpieczyć zbiornik przy markecie Netto, zanim dojdzie
do tragedii. Kierownictwo sklepu bagatelizuje problem.

Basen
jest głęboki i cud, że
jeszcze nie doszło tam
do tragedii. Ktoś za ten
teren odpowiada – mówi
radna Agnieszka
Borowska.

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 23 stycznia 2015 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
odcinków sieci kanalizacyjnej ul. Mławskiej na terenie dz. ew. 36/3 z obrębu 4-01-
26 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.



Wła śnie na jed ną z nich za pra -
sza Ro dzin ny Za ką tek – klub

miesz czą cy się przy Od kry tej 51
na Tar cho mi nie.

14 lu te go, w so bo tę, bę dzie oka -
zja do po świę to wa nia w Dniu Za -
ko cha nych. Od 16.30 przez trzy go -
dzi ny dzie ci bę dą mo gły po tań czyć,
zro bić wa len tyn ko we laur ki dla ro -
dzi ców (choć mo że nie tyl ko?)
i spró bo wać ser dusz ko wych pier ni -
ków. Koszt – 25 zł, ro dzeń stwo
– po 15 zł. Mo żna ba wić się z dziec -
kiem, ale też zo sta wić ma lu cha
pod okiem opie ku nów i za dbać
o wa len tyn ko we atrak cje dla sie bie
i dru giej po łów ki…

Za pi sy pod nu me rem te le fo -
nu 796–528–821.

(red)

Rodzinny Zakątek na walentynki
� Czy się to komuś podoba czy nie – walentynki się
na słowiańskim gruncie przyjęły. A razem z nimi przyszła
moda na walentynkowe imprezy.

Wy cho waj fil mow ca
Od nad cho dzą ce go se me stru

star tu ją za ję cia z ani ma cji fil mo -
wej oraz ko mik su. Prze zna czo ne
dla dzie ci w wie ku 9–12 lat, bę dą
do sko na łym kur sem kre atyw no ści
dla ma łych fa nów fil mu. W pro -
gra mie stwo rzo nym przez Mi cha -

ła Mro za (re ży se ra, sce na rzy stę,
gra fi ka i zdo byw cę po nad 50 na -
gród na fe sti wa lach fil mo wych
w Pol sce i za gra ni cą) znaj dą się
mię dzy in ny mi za ję cia pla stycz no -
-tech nicz ne, lek cje wy my śla nia
i opo wia da nia hi sto rii oraz pod -
sta wy fo to gra fii. Oprócz te go

mło dzi adep ci sztu ki fil mo wej po -
zna ją cie ka wost ki i fak ty z po nad
stu let niej hi sto rii ani ma cji.

Najpierw garaż, potem…
sława!

W „3 po ko jach z kuch nią”
na ul. Głę boc kiej 84, ru sza „Ga ra -
żo wi sko”, czy li za ję cia dla wszyst -
kich umu zy kal nio nych miesz kań -
ców Bia ło łę ki. Je śli je steś gi ta rzy stą
lub ba si stą i chcesz po grać z in ny -
mi, chcesz na uczyć się grać, al bo
po pro stu ma rzysz o sła wie,
na pew no sku si Cię pro po zy cja
wspól ne go mu zy ko wa nia
pod okiem Alek san dra Ka ba ciń -

skie go, mul tiin stru men ta li sty, kom -
po zy to ra i mu zy ka se syj ne go. Oso -
by pre fe ru ją ce in stru men ty per ku -
syj ne bę dą mia ły z ko lei szan sę za -
pi sać się na kurs bęb nie nia i to nie
by le ja kie go. „Bęb nij” to sek cja
pod kie row nic twem per ku si sty Ma -
cie ja Łu kow skie go, któ ry od kry je
przed za in te re so wa ny mi taj ni ki
afry kań skich bęb nów djem be
i dun -dun. Wszyst kie za ję cia mu -
zycz ne bez ogra ni czeń wie ko wych!

Na uka przez za ba wę
Dziś ka żdy ro dzic wie, że

od naj młod szych lat war to po my -
śleć o za pew nie niu dziec ku ofer ty
edu ka cyj nej, któ ra za spo koi je go
za in te re so wa nia i za pew ni roz -
wój. Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry
pro po nu je lek cje ję zy ka an giel -
skie go oraz warsz ta ty kon stru -
owa nia ro bo tów. „Fun'glish” to
na uka ję zy ka przez za ba wę,
na któ rą uczęsz czać mo gą dzie ci

od 3 ro ku ży cia. Za ję cia pro wa -
dzo ne bę dą przez wy kwa li fi ko wa -
ne go na uczy cie la i pe da go ga Ma -
cie ja Ko wal czy ka. „Le gro bot” to
na to miast kurs ro bo ty ki, pod czas
któ re go ka żdy uczest nik zbu du je
wła sne go ro bo ta. Za po mnij cie
o pla sti ko wych kloc kach! Dziś ro -
bo ty bu du je się z wy ko rzy sta niem
ele men tów two rzo nych przez dru -
kar ki 3D, a na stęp nie pro gra mu je
się je do wy ko ny wa nia ró żnych
za dań. „Le gro bot” to po zy cja
obo wiąz ko wa dla maj ster ko wi -
czów od 10 lat.

Wię cej in for ma cji o sek cjach
w Bia ło łęc kim Ośrod ku Kul tu ry
na www.bok.waw.pllub pod nu -
me ra mi te le fo nów 22 614–66–56,
22 88–44–625 (26). Po nad to cze -
ka ją ostat nie wol ne miej sca
w sek cjach te atral nych, pla stycz -
nych, mu zycz nych, ta necz nych
i wo kal nych.

mj
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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

źródło: B
iałołęcki O
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Podczas zajęć Legrobot – warsztatów z zakresu robotyki każdy
uczestnik zbuduje własnego robota

Nowe sekcje BOK!

Film, robotyka, bębny, komiks
� Trwa nabór do sekcji Białołęckiego Ośrodka Kultury. Zainteresowani wybierać
mogą z szerokiej oferty zajęć prowadzonych przez zawodowych muzyków,
plastyków, a nawet konstruktorów robotów. Dorośli też znajdą coś dla siebie!

Czerwony
Kapturek
� Sala zabaw
„Radosne Chwile”
przy Mehoffera 56
zaprasza na spektakl
„Czerwony Kapturek”.

Spek takl prze zna czo ny jest
dla dzie ci od lat trzech. Bi le ty
w ce nie 20 zł mo żna za re zer wo -
wać te le fo nicz nie: 798–432–007.
Ro dzeń stwa mo gą li czyć
na 20% zni żkę.

28 lu te go, godz. 17.00.
Ra do sne Chwi le, ul. Me hof -

fe ra 56.
(wt)

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

źródło: R
odzinny Zakątek/Facebook



Bę dą ca w fa tal nym sta nie tech -
nicz nym ulicz ka Łą czą ca, łą czą ca
ul. Świa to wi da z Od kry tą, nie -
ocze ki wa nie sta ła się głów ną uli -
cą No wo dwo rów. Dzia ła tu wy -
jąt ko wo po pu lar ny mar ket
z owa dem w lo go. Obok po wsta -
ła mi ni ga le ria han dlo wa m.in.
z ko lej nym mar ke tem, przy chod -
nią, ka wiar nią, re stau ra cją i kil -
ko ma skle pa mi. Na prze ciw ko
– du ży ska te park i plac za baw.
Cze go bra ku je? Zda niem rad ne -
go Woj cie cha Tu ma sza: bo isk.
Rad ny wal czy o ich bu do wę
od trzech lat.

– Wnio sku ję o wy ko na nie
dwóch bo isk: do siat ków ki i ko -
szy ków ki – pi sał rad ny już we
wrze śniu 2012 r. – Oba bo iska
zna ko mi cie przy czy ni ły by się
do wzro stu spraw no ści fi zycz nej
mło dzie ży za miesz ku ją cej dziel ni -
cę i od cią ży ły by in ne te go ty pu
obiek ty na te re nie Tar cho mi na
i No wo dwo rów.

Tu masz pro po nu je bu do wę bo -
isk peł no wy mia ro wych: 9×18 m
do siat ków ki i 15×28 m do ko szy -
ków ki. Co na to za rząd dziel ni cy?
Z pew no ścią zgo dził by się na bu -

do wę, ale… tak jest. Jak zwy kle
bra ku je pie nię dzy.

– W Wie lo let niej Pro gno zie Fi -
nan so wej nie ma za da nia „roz bu -
do wa pla cu za baw przy ul. Od kry -
tej”, wo bec cze go brak jest środ -
ków fi nan so wych na re ali za cję te -
go wnio sku – mó wi wi ce bur mistrz
Piotr Smo czyń ski.

W tym ro ku przy ul. Łą czą cej
po wsta nie za to ko lej na in we sty -
cja dla dzie ci: mia stecz ko ru chu
dro go we go, któ re go chcie li
w ubie głym ro ku miesz kań cy gło -
su ją cy nad bu dże tem par ty cy pa -
cyj nym. A w ko szy ków kę mo żna
za grać 100 me trów da lej na pół -
noc, na bo isku przy ul. Cioł ko sza.

DG

Czego tu brakuje?
� Skrzyżowanie ul. Odkrytej z Łączącą to najruchliwsze
miejsce na Nowodworach, odwiedzane często przez
młodzież i rodziców z dziećmi. A gdyby tak zbudować
tu… boiska?

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Dzień po wsze dni, po ra nek. Au -
to bus z pra we go brze gu Wi sły
wje żdża na zwę żo ny z po wo du re -
mon tu most Gro ta -Ro wec kie go
i na tych miast sta je w kor ku. Co
ro bią pa sa że ro wie?

Nie któ rzy czy ta ją, nie któ rzy
słu cha ją mu zy ki. Jed na oso ba ma
uwa gę na ty le po dziel ną, że słu -
cha i czy ta jed no cze śnie. Więk -
szość pa trzy jed nak za okno
i z bie giem cza su co raz czę ściej
wzdy cha. 5 mi nut, 10,15… Je den
z pa sa że rów, na zwij my go Ma te -
ma ty kiem, li czy sa mo cho dy sto ją -
ce w kor ku obok i kie row ców (wy -
cho dzi śred nio 1,4 czło wie ka
w sa mo cho dzie), do cho dząc
do wnio sku, że ludz ka za war -

tość 100 sa mo cho dów zmie ści ła by
się w jed nym au to bu sie.

Dzien ni karz przy glą da się
współ pa sa że rom, pró bu jąc wy my -
ślić cie ka wy te mat i nie prze czy tać
ko men ta rza pod tek stem ty pu „Co
za bzdur ny ar ty kuł, za trud ni li ście
no we go sta ży stę?!”. Eko log roz pa -
cza nad ben zo al fa pi re nem i py ła -
mi za wie szo ny mi, któ re wy do sta ją
się w po wie trze w oko li cach Kę py
Po toc kiej, ubo le wa jąc jed no cze -
śnie, że na mo ście Gro ta nie zbu -
do wa no li nii tram wa jo wej. Rad ny
ob my śla w gło wie no we in ter pe la -
cje. Pra cow nik kor po ra cji za sta na -
wia się, kie dy we wszyst kich au to -
bu sach MZA bę dzie wi -fi, że by
mógł w ka żdym z nich wy jąć lap to -

pa i po sie dzieć na Fa ce bo oku. Ar -
chi tekt po dzi wia wi docz ne w od -
da li ar cy cie ka we tu ne le aku stycz -
ne, zaś dro go wiec nie wi dzi w kor -
ku żad ne go pro ble mu.

Po 15 mi nu tach au to bus wresz -
cie do cie ra do po cząt ku bu spa sa
na Tra sie Ar mii Kra jo wej i w cią -
gu dwóch mi nut do je żdża
na przy sta nek przy osie dlu Po tok.
Na sa mym mo ście, tym cza so wo
ma ją cym prze krój jezd ni 2×2, nie
ma co li czyć na spe cjal ny pas dla
ko mu ni ka cji miej skiej. Trze ba od -
stać swo je. Jak dłu go po trwa ją
kor ki? Do cza su, gdy skoń czy się
prze bu do wa. A skoń czy się wte dy,
jak wszyst ko bę dzie go to we.

DG

15 minut z życia pasażera
� Co można robić, jeśli utknie się w korku na moście Grota-Roweckiego?
Pasażerowie autobusów miewają różne pomysły.



Sza cu je się, że in we sty cja po -
trwa 2–3 la ta i aby ją do koń czyć,
na le ży po zy skać jesz cze mi ni -
mum 4 mln zł. Sko ro Pra ga Pół -
noc otrzy mu je tak zna czą ce kwo ty
na re wi ta li za cję za byt ko wych ka -
mie nic to miej my na dzie ję, że
skrom ne po trze by Bia ło łę ki
w tym za kre sie znaj dą zro zu mie -
nie władz War sza wy.

Upa dłe dziew czę ta, Mi łosz
i mi ra bel ki

Trzy kon dy gna cyj na ka mie ni ca
z dwie ma uro kli wy mi ofi cy na mi
oraz ogro dem po cho dzi z po cząt -
ku XX wie ku i ma nie sa mo wi tą hi -
sto rię. Naj pierw na le ża ła do To wa -
rzy stwa Opie ki nad Ko bie ta mi,
a w la tach 30. po wstał tu taj Za kład
dla Upa dłych Dziew cząt, pro wa -
dzo ny przez sio stry be ne dyk tyn ki

sa ma ry tan ki. Po nad sto mło dych
ko biet za bra nych wprost z war -
szaw skich ulic oraz ze szpi ta la we -
ne rycz ne go św. Ła za rza uczy ło się
tu taj za wo du i sta wia ło pierw sze
kro ki „na no wej dro dze ży cia”.

Pod czas II woj ny świa to wej za -
kon ni ce ukry wa ły Ży dów, uży cza ły
ofi cy ny sto ją cej w ogro dzie do kon -
spi ra cji oraz po zwo li ły na zor ga ni -
zo wa nie w obo rze skła du bro ni od -
dzia łu AK. Od 1942 ro ku dzia łał
też kon spi ra cyj ny te atr, pro wa dzo -
ny przez sa me go Le ona Schil le ra.
Wy sta wia na na prze ło mie 1942
i 1943 ro ku „Pa sto rał ka” ścią gnę ła
ca łą ów cze sną eli tę War sza wy.
Wśród wi dzów był mię dzy in ny mi
ów cze sny woź ny Uni wer sy te tu
War szaw skie go – Cze sław Mi łosz.
Wra że nie by ło tak sil ne, że po la -
tach w „Ro ku My śli we go” za no to -

wał, iż wła śnie tu taj od krył „esen -
cję te atru”. Pod czas oku pa cji Schil -
ler wy sta wił jesz cze dwie sztu ki, ale
po woj nie za kon ni ce nie wró ci ły
do Hen ry ko wa.

– Bę dąc dziec kiem czę sto by -
wa łem w tym bu dyn ku po nie waż
mie ści ła się tam bi blio te ka, z któ -
rej tłum nie ko rzy sta li miesz kań cy
– wspo mi na rad ny Piotr Oracz,
któ ry od wie lu lat ape lo wał o ra -
to wa nie nisz cze ją ce go obiek tu
i za bie gał o je go re no wa cję.
– Zaw sze wra że nie ro bi ły na mnie
sta re scho dy z drew nia ną po rę -
czą. Pa mię tam ta kże ro sną ce
w oko li cy mi ra bel ki, któ re w se zo -
nie cie szy ły pod nie bie nia dzie cia -
ków z oko li cy. Te raz ma my szan sę
przy wró cić blask te mu obiek to wi.

Dwa w jed nym
– Pra ce nie bę dą ła twe, mam

świa do mość, że to ostat ni mo -
ment na ura to wa nie te go obiek tu
od ru iny – mó wi bur mistrz Piotr
Ja wor ski.

O tym, jak dy na micz nie zmie -
nia się prze strzeń Bia ło łę ki,
świad czy fakt, że spo śród 100
drew nia nych do mów zin wen ta ry -
zo wa nych przez Fun da cję Ave
w 2008 ro ku, do dziś oca la ła
mniej niż jed na trze cia.

– Nie daw no je den z de we lo pe -
rów w skan da licz ny spo sób do pro -
wa dził do ru iny i osta tecz nie roz -
biór ki przed wo jen ne go dwor ku
„Srebr na Gó ra” na Są siedz kiej.
Dzia ła nia bur mi strza Ja wor skie go
wpi su ją się w po trze bę stwo rze nia
dziel ni co wej stra te gii ochro ny śla -
dów prze szło ści – mó wi Bar tło miej
Włod kow ski, szef Fun da cji Ave,
po pu la ry zu ją cej bia ło łęc ką hi sto -
rię. – Na pew no nie ma ani mo żli -
wo ści, ani po trze by za cho wa na
wszyst kich sta rych obiek tów. War -
to jed nak wy brać kil ka z nich
– choć czę sto ma ło istot ne w ska li
ma kro, dla nas ma ją nie zwy kle wa -
żny wa lor, bu du ją cy lo kal ną to żsa -
mość. Cie szę się, że ta ki spo sób
my śle nia wresz cie znaj du je zro zu -
mie nie. Pa mię tam, że po przed ni
bur mistrz Ja cek Ka znow ski
na wszel kie mo je su ge stie w tej
ma te rii nie zmien nie od po wia dał:
„nie da się”, „pro szę przyjść z wa -
liz ką pie nię dzy”.

– Chciał bym, że by przy Mo dliń -
skiej 257 we współ pra cy z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi po wsta ło cen -
trum ak tyw no ści lo kal nej oraz in te -
rak tyw ne mu zeum dziel ni cy – de -
kla ru je bur mistrz Ja wor ski.
– Z pew no ścią o przy szłym wy ko rzy -
sta niu zre wi ta li zo wa ne go za byt ku

po win ni, w znacz nym stop niu, zde -
cy do wać w wy ni ku kon sul ta cji sa mi
miesz kań cy Bia ło łę ki – do da je.

– To miej sce z ogrom nym po -
ten cja łem i do brą ener gią. Kie dy
w 2011 ro ku or ga ni zo wa li śmy ob -
cho dy Ro ku Mi ło sza na Bia ło łę ce
i z Te atrem Ston ka i Chó rem
Avet ki wy sta wia li śmy schil le row -
ską „Pa sto rał kę” zgło si ło się
do nas wie lu se nio rów ze wspo -
mnie nia mi o spek ta klu z 42 ro ku
– mó wi Włod kow ski. – W ogó le
pro jek ty po pu la ry zu ją ce hi sto rię
dziel ni cy, cie szą się ogrom nym
po wo dze niem, na przy kład za ję -
cia w szko łach „Z Klek sem przez
Bia ło łę kę” dzie ci i na uczy cie le
na zy wa ją „hi tem”.

Przy stań czy Mi ło szów ka?
– Ma rzy mi się, aby to miej sce

tęt ni ło ini cja ty wa mi mię dzy są -
siedz ki mi, in te gru ją cy mi miesz -
kań ców i bu du ją cą na szą lo kal ną
to żsa mość – mó wi Piotr Oracz.
– Mo że nad szedł czas, aby za by -
tek na zwać ja kimś imie niem, że by
nie po słu gi wać się cią gle ad re -
sem. Mo że „Mi ło szów ka”?

– A mo że „Przy sta nek Hen ry -
ków?” – za sta na wia się Włod kow -
ski. – Przed woj ną no sił na zwę
„Przy stań”, a kil ka dzie siąt me -
trów da lej znaj do wa ła się jed na
z więk szych sta cji wą sko to rów ki,
z du żym zie lo nym drew nia nym
bu dyn kiem. Dzię ki tej ciuch ci Mi -
łosz do tarł na spek takl.

Co po win no się zna leźć na Mo -
dliń skiej 257 i jak na zwać to miej -
sce? Cze ka my na ko men ta rze.

(red)

Modlińska 257 uratowana
� Niebawem rozpocznie się rewitalizacja zabytkowego domu z oficynami przy Modlińskiej 257. Na wniosek
burmistrza Piotra Jaworskiego rada dzielnicy wyasygnowała na ten cel milion złotych. Z te pieniądze władze
dzielnicy planują wykonać gruntowne zabezpieczenie niszczejącego zabytku oraz przygotować w porozumieniu
z miejskim konserwatorem zabytków projekt budowlany wraz z programem użytkowym i rewitalizacji.
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PP  OO  SS  TT  AA  NN  OO  WW  II  EE  NN  II  EE
Na podstawie art. 98 § 1 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267, ze zm.), w
związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 
poz. 361, ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.),

ppoo  rroozzppaattrrzzeenniiuu  wwnniioosskkuu  
ZZaassttęęppccyy  BBuurrmmiissttrrzzaa  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy,,

zzaawwiieesszzaamm  ppoossttęęppoowwaanniiee    aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee

wwsszzcczzęęttee  nnaa  wwnniioosseekk  zz  3300  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001144  rrookkuu  ww  sspprraawwiiee  zzaattwwiieerrddzzeenniiaa  pprroojjeekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  ii  uuddzziieelleenniiaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii
ddrrooggoowweejj,,  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  kkoommpplleekkssoowweejj  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  66..11  KKDD--LL  ii  33  KKDD--LL w zakresie budowy dwukierunkowych jezdni, obustronnych chodników,
ścieżki rowerowej, odwodnienia do kanalizacji ogólnospławnej oraz oświetlenia ulicznego wraz z wycinką drzew i krzewów  
- na terenie działek z obrębu 4-03-09, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 
2211//1188  ––  cczzęęśśccii  ((2211//4466)),,  2211//4455,,  2255//88,,  3311//22,,  3322//11,,  3388//99,,  3399//77,,  4411//88,,  5500//22  ––  cczzęęśśccii  ((5500//55  ii  5500//66)),,  5500//44,,  5566//77,,  5566//88  ––  cczzęęśśccii  ((5566//1144)),,  5577//77,,  5577//88  ––
cczzęęśśccii  ((5577//1133)),,  6622//66,,  6633//77,,  6666//44,,  6699//1100,,  7777//1100,,  8811//55  ––  cczzęęśśccii  ((8811//1133)),,  8811//66,,  8833//66  ––  cczzęęśśccii  ((8833//1166)),,  8833//77,,  8855//33  ––  cczzęęśśccii  ((8855//88)),,  8855//44,,  8866//33  ––  cczzęęśśccii
((8866//1100)),,  8866//44,,  8877//1122  ––  cczzęęśśccii  ((8877//1188)),,  8877//99,,  8877//1133,,  8877//1144,,
- na terenie działek z obrębu 4-03-10, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 
11//1100,,  55//55,,  66//1133,,  88//1166  ––  cczzęęśśccii  ((88//3300,,  88//3311,,  88//3322)),,  88--2233  ––  cczzęęśśccii  ((88//2266,,  88//2277,,  88//2288)),,  
1111//22  ––  cczzęęśśccii  ((1111//33,,  1111//44,,  1111//55)),,  1122--  cczzęęśśccii  ((1122//33,,  1122//44,,  1122//55)),,  1177//22  ––  cczzęęśśccii  ((1177//33,,  1177//44,,  1177//66)),,  88//1155  ––  cczzęęśśccii  ((88//2255)),,  2211//55  ––  cczzęęśśccii  ((nnrr  2211//77))  
--  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  zz  oobbrręębbuu  44--0033--2222, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 8855//33,,  8855//55,,  8877//88,,  8888  ––  cczzęęśśccii  ((nnrr  8888//11)). 
*w nawiasach podano numery działek w projektowanym pasie drogowym, które powstają w wyniku podziału. 

UU  zz  aa  ss  aa  dd  nn  ii  ee  nn  ii  ee
Z wnioskiem o zawieszenie postępowania wystąpiła strona, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte. Zawieszenie przedmiotowego
postępowania nie zagraża interesowi społecznemu. Wobec powyższego postanawiam jak w sentencji.

PPoouucczzeenniiee
Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania,
żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, z
siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy składać w
Urzędzie Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWYYDDAANNIIUU  DDEECCYYZZJJII

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 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  oo  wwyyddaanniiuu::

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  11//CCPP//22001155 z 5 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 400
mm w ul. Białołęckiej na terenie działek ew. nr 1 z obrębu 4-16-25 oraz działek
ew. nr 1, 2, 3/3, 3/4, 5 z obrębu 4-07-04, na wniosek Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna,
złożony 3 października 2014 r., zmienionego 3 listopada 2014 r.

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  22//CCPP//22001155 z 9 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanału ściekowego wraz z
odcinkami sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Szawelskiej na terenie
dz. ew. 6/9 z obrębu 4-01-26, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, złożony 24
października 2014 r., zmienionego 6 listopada 2014 r. 

PPoouucczzeenniiee

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

ją ce go kon kur su trwa ją do 25 lu te -
go. Zgła szać mo żna się do pię ciu
ka te go rii wie ko wych w prze dzia le
od 3 do 19 lat. Za sa dy fe sti wa lu są
bar dzo pro ste, trze ba po pro stu
wy brać je den utwór w ję zy ku an -
giel skim lub pol skim. Przyj mo wa ni
są so li ści, du ety, ze spo ły wo kal ne,
a ta kże gru py wo kal no -ta necz ne.

Dro ga do fi na łu
Eli mi na cje do nie dziel ne go fi -

na łu bę dą trwa ły już od piąt ku 6

mar ca. Ju ry skła da ją ce się
z pro fe sjo nal nych wo ka li stów,
zwró ci uwa gę na do bór re per tu -
aru i in ter pre ta cję utwo ru. Wa -
żna bę dzie też oso bo wość ar ty -
stycz na oraz ruch sce nicz ny.
Śpie wa ją cy po an giel sku wca le
nie mo gą czuć się bez piecz niej.
W ka te go rii „ję zyk ob cy” oce -
nio ne zo sta nie słow nic two i je go
po praw na wy mo wa, a spe cja li -
sta ję zy ko wy, w ra zie wąt pli wo -
ści, spraw dzi czy uczest nik zna
zna cze nie sło wa za war te go
w tek ście.

Przede wszyst kim za ba wa
Niech nie zwie dzie ni ko go for -

mu ła kon kur su, po nie waż nie
o wal kę tu cho dzi. Or ga ni zo wa ny
już po raz pią ty O'be eBOK to do -
sko na ła szan sa na po zna nie no -
wych śpie wa ją cych przy ja ciół,
pod pa trze nie tech ni ki pro fe sjo na -
li stów oraz zdo by cie do świad cze -
nia sce nicz ne go. Jak co ro ku zma -
ga niom to wa rzy szyć bę dą warsz -
ta ty pro wa dzo ne przez za wo dow -
ców. Wię cej in for ma cji na
www.bok.waw.pl.

mj

O'beeBOK, czyli śpiewający festiwal
�Wielkimi krokami zbliża się V edycja Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej O'beeBOK.
Od 6 do 8 marca po raz kolejny w szranki staną największe młode talenty muzyczne.

Ak cja dra ma tu Wa le ri ja Szer gi -
na to czy się na te ry to riach le żą -
cych w cen tral nej Ro sji, na gra ni -
cy cy wi li za cji. Au tor ulo ko wał
tam wy ima gi no wa ne pań stwo,
w któ rym tyl ko na po zór trwa
zwy czaj ne ży cie. W rze czy wi sto ści
kraj ten jest do sko na le urzą dzo -
nym mi kro ko smo sem, bę dą cym
jed nym wiel kim wię zie niem. Lu -
dzie nie są oby wa te la mi, zaś osa -
dzo ny mi, a swo je de cy zje po dej -
mu ją za stra sze ni lu fa mi ka ra bi -
nów i pod ści słym nad zo rem
władz. Ta ka rze czy wi stość sce nicz -

na sta nie się nie tyl ko przy czyn -
kiem do ana li zy po li tycz nej, ale
przede wszyst kim szan są na ob -
ser wa cję za cho wań lu dzi za gu bio -
nych w wy na tu rzo nej rze czy wi sto -
ści. Mi mo nie ła twej te ma ty ki, nie
za brak nie po czu cia hu mo ru i ab -
sur du sy tu acyj ne go, a sa mo
przed sta wie nie przy bie rze for mę
tra gi gro te ski.

„Dzie ci Zo ny”, reż. Grze gorz
Resz ka, spek ta kle: 21.02
godz. 18.00,22.02 godz. 18.00,23.03
godz. 20.00. Bi le ty od 8 zł.

mj

Premiera Mamro w BOK
� „Dzieci Zony” – taki tytuł nosi nadchodząca premiera
Kompanii Teatralnej Mamro. Spektakl w reżyserii
Grzegorza Reszki zagości na scenie Białołęckiego
Ośrodka Kultury 21 lutego.

W zeszłym roku Mamro świętowało dziesięciolecie swojej
działalności

Tym ra zem go ść mi Se cond
Youth So und na wo ka lu bę dą pa -
no wie Wer sman Of fi cial oraz Da -
vid D'li ght.

Da vid D'li ght to po cho dzą cy
z Gdań ska kom po zy tor oraz au -
tor tek stów. Ar ty sta re gu lar nie
po ja wia się na sce nie u bo ku
Ka mi la Bed nar ka czy Me sa jah,
z któ rym wy stą pił pod czas kwa -
li fi ka cji do kon kur su „Prze bo -
jo we Du ety”. Obec nie Da wid
pra cu je nad no wym ma te ria -
łem.

„Wer sMan” – Kon rad Brze ziń -
ski swo ją przy go dę z mu zy ką za -
czy nał w 2005 ro ku. To je den
z naj bar dziej obie cu ją cych mło -
dych wy ko naw ców w Pol sce. Je go
kon cer ty cha rak te ry zu ją się nie -
zwy kłą po zy tyw ną ener gią i wspól -
ną za ba wą. Mu zy ka reg gae, któ rą
gra, jest ró żno rod na i prze peł nio -
na mi ło ścią, a ka żdy kon cert nie -
po wta rzal ny i wart za pa mię ta nia.

Po czą tek im pre zy o go dzi -
nie 20.00. Wstęp bez płat ny.

(red)

Reggae zabrzmi
na Białołęce
� 20 lutego w barze Aloha przy Świderskiej odbędzie się
kolejna odsłona Reggae Night.
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Mark Gun gor przy je dzie
na Bia ło łę kę już trze ci raz, a je go
wy kła dy cie szy ły się do tąd du żym
za in te re so wa niem i po zy tyw nym
od bio rem. Dla cze go? Po nie waż
z suk ce sem po ka zu je, że o ży ciu,
mi ło ści i ma łżeń stwie mo żna mó -
wić w spo sób prak tycz ny i hu mo -
ry stycz ny.

– Klu czem do uda ne go ma łżeń -
stwa nie jest zna le zie nie wła ści we -
go part ne ra, a ro bie nie wła ści -

wych rze czy – twier dzi Mark Gun -
gor, obec nie je den z naj bar dziej
roz chwy ty wa nych mów ców o ma -
łżeń stwie i ro dzi nie w Sta nach
Zjed no czo nych. Je go po dej ście
do spraw ma łżeń skich jest wol ne
od slan gu, za rów no ko ściel ne go
jak i psy cho lo gicz ne go. Pre lek cje
roz pocz nie część: „Opo wieść
o dwóch mó zgach”, któ ra po zwo li
po znać to, co ró żni mę żczyzn i ko -
bie ty, i wy ja śni, z cze go to wy ni ka.

Ko lej na część „Jak ra zem żyć i się
nie po za bi jać” obej mie te ma ty co -
dzien ne go ży cia.

Wy kład roz po czy na się
o godz. 14.00 w sa li kon fe ren cyj -
nej ra tu sza. W prze rwach or ga ni -
za to rzy za pew nia ją ka wę, her ba -
tę, coś słod kie go i piz zę.

Or ga ni za to ra mi spo tka nia są
rad ni: Ewa Ga jew ska oraz Mar -
cin Ko ro waj.

(red)

Odwiedza nas amerykański mówca
� 21 lutego w ratuszu na Białołęce Mark Gungor będzie nas przekonywał, że droga
do lepszego małżeństwa nie jest ani kręta ani trudna, kiedy wiedzie przez śmiech.

Wy jąt ko wo dziw na sy tu acja
mia ła miej sce we wto rek 27 stycz -
nia w blo ku na osie dlu Aka cje I:
do nie za bez pie czo ne go tu ne lu
w blo ku przy ul. Od kry tej 11F
wpa dła ko bie ta. Na miej sce przy -
był od dział stra ży po żar nej z Jed -

nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
nr 10 przy ul. Cza ro dzie ja, któ ry
zszedł na dół dru gim ka na łem re -
wi zyj nym, wy cią gnął po szko do wa -
ną i prze ka zał ją po go to wiu ra -
tun ko we mu.

DG

Kobieta wpadła do kanału
� To była jedna z najdziwniejszych akcji białołęckiej
straży pożarnej. W bloku na Nowodworach kobieta
wpadła do kanału technologicznego.

źródło: straż pożarna

Tym ra zem bę dzie to warsz tat
pod na zwą „7 grze chów przed -
ślub nych”. Spo tka nie bę dzie po -

prze dzo ne spek ta klem te atral -
nym, a do ce lo wo ma pro wa dzić
do wyj ścia z ru ty ny ma łżeń skiej

i za chę ce nia do roz mów mię dzy
mę żem i żo ną.

Na ko niec spo tka nia wy stą pie -
nie Jac ka Pu li kow skie go (wy kła -
dow ca Stu dium Ro dzi ny przy Wy -
dzia le Teo lo gicz nym UAM w Po -
zna niu, au tor wie lu ksią żek po -
świę co nych ma łżeń stwu, ro dzi nie
i mi ło ści).

15 lu te go godz. 15.30, Bia ło łęc -
ki Ośro dek Kul tu ry, ul. Van Go -
gha 1.

Re zer wa cja miejsc na stro nie
www.rand ka mal zen ska.pl.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją opie -
kę dla dzie ci.

(red)

Zabierz żonę na randkę do BOK
� Białołęcki Ośrodek Kultury mocno kibicuje rodzinie. Wspólnie z Fundacją „Kibicuj
Rodzinie” organizuje spotkania dla małżeństw w formie warsztatów połączonych
często z projekcją filmu lub przedstawieniem teatralnym.

źródło: w
w

w.freeim
ages.com

W so bot ni po ra nek pło nął bu -
dy nek biu ro wy oraz ma ga zyn
znaj du ją cy się obok. W pierw szej
ko lej no ści stra ża cy – oprócz ga -
sze nia ognia – sta ra li się ochro nić
przed spa le niem trzy sa mo cho dy
sto ją ce tuż obok. Po przy by ciu
ko lej nych za stę pów do ga szo no
po żar i ro ze bra no dach bu dyn ku.
Ni ko mu nic się nie sta ło, ucier -
pia ły tyl ko za bu do wa nia.

TW Fulik
na podstawie informacji

straży pożarnej

Paliło się przy komisie na Modlińskiej
� Było groźnie, paliło się mocno i niewiele zostało
z budynku – taki jest efekt pożaru, jaki strawił
zabudowania w autokomisie przy Modlińskiej.
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Pod czas mo der ni za cji li nii ko le -
jo wej PKP Pol skie Li nie Ko le jo -
we S.A. zbu do wa ły na Bia ło łę ce
dwa wia duk ty. Pierw szy w uli cy
Kla sy ków, dru gi w Chosz czów ce.

– Spra wa do ty czy ul. Chle bo -
wej, któ ra w wy ni ku bu do wy wia -
duk tu zo sta ła prze cię ta i po zba -
wio na po łą cze nia z obec ną ul. Je -
żow skie go – in for mu je rad na Ma -
rio la Ol szew ska. – Na sku tek dzia -
łań PKP PLK S.A. po zba wio no
miesz kań ców do jaz du do czę ści
dzia łek na ul. Chle bo wej – do da je.

Wzdłuż Je żow skie go uło żo no
wy so ki kra wę żnik. Miesz kań cy po -
sta no wi li wziąć spra wy w swo je rę -
ce i sa mi ro ze bra li prze szko dę.
Kra wę żni ki zo sta ły zdję te i uło żo ne
obok. Dzię ki te mu Chle bo wa ma
po łą cze nie ze świa tem, choć pro wi -
zo rycz ne. Te raz ko le ja rze po win ni
zro bić wy god ny wjazd w Chle bo wą,
bo choć uli ca jest grun to wa, po win -
na mieć cy wi li zo wa ne po łą cze nie
z wa żniej szą ul. Je żow skie go.

Co da lej?
Bur mistrz Bia ło łę ki Piotr Ja -

wor ski wy stą pił do PKP PLK
o od bu do wę skrzy żo wa nia.
– Przy pro jek to wa niu no we go
ukła du dro go we go obo wiąz kiem

pro jek tan ta jest utrzy ma nie do -
jaz du do ist nie ją cych dzia łek
w ra mach wy ko ny wa ne go pro jek -
tu. Dział ki te po przez za pro jek to -
wa nie i wy bu do wa nie ist nie ją ce go
wia duk tu zo sta ły od cię te od do -

jaz du. Po nie waż in we sto rem
przed się wzię cia by ło PKP i PKP
jest obec nie za rząd cą wia duk tu,
to pań stwa obo wiąz kiem jest
przy wró ce nie do jaz du do od cię -
tych dzia łek i uli cy Chle bo wej
– pi sze bur mistrz w pi śmie do Za -
kła du Li nii Ko le jo wych i pro si
o mo żli wie naj szyb sze zli kwi do -
wa nie pro ble mu.

Tym cza sem ko le ja rze twier dzą,
że nie ma ją so bie nic do za rzu ce -
nia. – Pro jek ty wia duk tów zo sta ły
uzgod nio ne z za rząd ca mi dróg.
Przy go to wu jąc in we sty cję prze -
pro wa dza li śmy też kon sul ta cje
– bro ni się Ma ciej Dut kie wicz,
rzecz nik PKP PLK.

Wia dukt ow szem, jest pięk ny
i dłu go wy cze ki wa ny przez miesz -
kań ców, ale pro ble mem po zo sta je
brak wjaz du w uli cę Chle bo wą,
kil ka dzie siąt me trów od prze pra -
wy. Na praw dę tak trud no na pra -
wić ten błąd?

(PB)

Stra żni cze ze sta wie nie mó wi ja -
sno: ma rzec, kwie cień i maj to
czas, kie dy naj wię cej sta rych sa -
mo cho dów jest wy wo żo nych
z par kin gów i pla ców. W 2014 ro -
ku w ten spo sób oczysz czo no mia -
sto z 2250 po jaz dów. Jed nym
z naj bar dziej za śmie co nych w ten
spo sób te re nów by ła Bia ło łę ka
– wraz z Tar gów kiem i Pra gą Pół -
noc, któ re to dziel ni ce obej mu je
dzia ła niem VI od dział te re no wy
stra ży. Wła śnie tu usu nię to aż 349
au to zło mów. Tyl ko z jed ne go
miej sca – skrzy żo wa nia Świa to wi -
da i My śli bor skiej – wy wie zio no
sześć po jaz dów. Dzia łał tu
– od kil ku lat nie le gal nie – ogro -
dzo ny par king, któ ry po wo li zmie -
niał się w skła do wi sko zło mu.

Je śli sa mo chód nie ma ta blic
re je stra cyj nych al bo je go stan
wska zu je na to, że jest nie uży wa -
ny, straż za czy na swo je dzia ła nia.

– W pierw szej ko lej no ści sta ra my
się usta lić je go wła ści cie la. Jest to
pro ce du ra wy ma ga ją ca cza su, nie -
mniej jed nak za le ży nam na tym,
aby to wła ści ciel, któ ry jest zresz -
tą do te go pra wem zo bo wią za ny,
usu nął i wy re je stro wał po jazd, al -
bo przy wró cił go do sta nu uży wal -
no ści. Je że li usta le nie wła ści cie la
nie jest mo żli we lub wy stę pu je re -
al ne za gro że nie bez pie czeń stwa
osób al bo śro do wi ska na tu ral ne -
go – stra żni cy wy da ją dys po zy cję
usu nię cia po jaz du na par king
strze żo ny. Tak by ło nie mal w co
dru gim przy pad ku – mó wi
Krzysz tof Ko siń ski ze stra ży miej -
skiej.

Co raz czę ściej to miesz kań cy
za uwa ża ją po rzu co ne po jaz dy
i zgła sza ją spra wy do stra żni ków.
Gdzie na Bia ło łę ce osta ły się jesz -
cze ta kie przy byt ki?

(wt)

Samochodowe wraki
wyłażą spod śniegu
� Stołeczna straż miejska podsumowała swoje działania
związane z usuwaniem samochodowego złomu
z warszawskich ulic. Z raportu wynika, że najwięcej
interwencji jest wiosną, gdy stopnieją już śniegi…

Zbudowali wiadukt, zlikwidowali wjazd
� Absurd w Choszczówce. Budując wiadukt i nową ulicę Jeżowskiego kolejarze
zlikwidowali wjazd w ulicę Chlebową. Burmistrz Białołęki wezwał PKP PLK S.A.
do odbudowy skrzyżowania. Kolejarze z kolei nie mają sobie nic do zarzucenia.

Kolejarze
nie mają sobie nic
do zarzucenia.
– Projekty wiaduktów
zostały uzgodnione
z zarządcami dróg.
Przygotowując inwestycję
przeprowadzaliśmy też
konsultacje – broni się
Maciej Dutkiewicz
z PKP PLK.

Gdzie na Bia ło łę ce osta ły się jesz cze ta kie przy byt ki?

źródło zdjęć: w
w

w.strazm
iejska.w

aw.pl

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  ppoossttęęppoowwaanniiaa  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-
122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyńskiego- Zastępcę Burmistrza
Dzielnicy Białołęka, złożony 27 stycznia 2015 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie żłobka wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ew. nr
207 z obrębu 4-01-22 przy ul. Odkrytej 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,
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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4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Stare Bielany, bezpośrednio,
kamienica, przy metrze Słodowiec,
ogródek, cena tylko 499.000. Tel.
500-585-116

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
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·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

·Profesjonalne pranie – dywanów, wykładzin,
wypoczynków, obić tapicerskich i tapicerki
samochodowej z dojazdem do klienta. Białołęka
kontakt tel. 533-488-808
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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
·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
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

ANTYKI
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

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
·Każdy stary 513-513-988

·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

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

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

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

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

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

13.II - 27.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

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

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

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

Ogłoszenia drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl



Kie dy w kwiet niu ubie głe go ro ku
dy rek to rem Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry zo stał Krzysz tof Mi ko ła -
jew ski, za po wia dał, że chce po ło żyć
więk szy na cisk na roz wój kul tu ral -
ny Zie lo nej Bia ło łę ki przy udzia le
miesz kań ców. Pięć mie się cy póź -
niej, po kon sul ta cjach spo łecz nych,
ru szy ły „3 po ko je” – miej sce spo -
tkań kul tu ral nych i to wa rzy skich
dla miesz kań ców, otwar te na po -
my sły, ide al ne dla lu dzi kre atyw -
nych i tych, któ rzy ma ją do syć sie -
dze nia w swo ich miesz ka niach.

– Kie dy za czy na li śmy, nie by ło
pla nów, co do kład nie tu ma się
zna leźć – mó wi Łu kasz Za rzyc ki,
je den z czwór ki ani ma to rów
na sta łe pra cu ją cych w „3 po ko -
jach”. – Chcie li śmy tyl ko, by po -
wsta ła prze strzeń dla miesz kań -
ców, któ rą póź niej bę dą mo gli
swo bod nie wy ko rzy sty wać. Na zwę
wy my ślił Mi chał Mio du szew ski,
nie ja ko na tu ral nie – w koń cu
do dys po zy cji ma my rze czy wi ście
trzy po ko je i kuch nię. Do te go
jest swoj ska i nie wzbu dza żad nej
ba rie ry, dzię ki cze mu lu dziom ła -
twiej się zde cy do wać na przyj ście
do nas.

A jak po ka zu je prak ty ka – pod -
czas naj lep szych im prez do mo -

wych cen trum za ba wy jest wła śnie
w kuch ni…

Nie ina czej jest tu taj. Choć po -
ko je są go ścin ne, to jed nak spo ro
ak cji dzie je się wła śnie wo kół
kuch ni. – Ma my re gu lar ne warsz -
ta ty ku li nar ne, a cie szą się ta ką
po pu lar no ścią, że zda rza się od -
bie rać te le fo ny od zna jo mych
spo za sto li cy z proś bą „Słu chaj,
bę dę w War sza wie, mo że by śmy
tak coś upie kli?” – śmie je się Łu -
kasz Za rzyc ki. – Nic nie stoi
na prze szko dzie, że by ka żdy chęt -
ny przy szedł i upich cił coś swo je -
go. A na wio snę bę dzie my mieć
jesz cze jed ną atrak cję – wła ści cie -
le bu dyn ku uży czy li nam do za go -
spo da ro wa nia te ren przy do mu:
na ok. 350 me trach po wsta nie
tam ogró dek, w któ rym bę dzie my
upra wiać wła sne wa rzy wa.

„3 po ko je” nie są kla sycz ną fi lią
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry.
– Oczy wi ście je ste śmy czę ścią
BOK -u, ale nie dzia ła my jak ta ka
ty po wa fi lia, a przy naj mniej ta ka
jest na sza in ten cja. Za le ży nam,
aby to miej sce nie ko ja rzy ło się
wła śnie z ta kim kla sycz nym mo de -
lem ośrod ka kul tu ry czy je go fi lii
w kon tek ście ad mi ni stra cyj nym.
Praw dzi wa fi lia BOK, rów nież

z na zwy, po wsta je przy szko le
na Głę boc kiej. I zu peł nie ina czej
niż w ta kich in sty tu cjo nal nych
ośrod kach kul tu ry – u nas nie ma
za pi sów na kon kret ne za ję cia.
Chcesz przyjść – przyjdź. Nie mu -
sisz się mar twić, że zaj mu jesz ko -
muś miej sce, gdy nie przyj dziesz.

Kto przy cho dzi do „3 po koi”?
– Ma my sta łe gro no kil ku na stu
osób, któ re spę dza ją u nas ka żdą
wol ną chwi lę. Kon kret ne wy da -
rze nia czy więk sze „im pre zy”
przy cią ga ją na wet kil ku dzie się ciu
go ści. I co raz czę ściej jest tak, że
ci, któ rzy przy szli z oka zji wy da -
rze nia, wra ca ją do nas bez oka zji.

Jest po co wra cać? Naj wi docz -
niej tak, bo to wła śnie miesz kań -
cy, two rzą tu at mos fe rę. – Oka zu -
je się, że ma my po są siedz ku
zdol ną ma lar kę, któ ra bę dzie
mia ła u nas swój wer ni saż, są po -
eci i mu zy cy, przy cho dzi tu ćwi -
czyć zna na ar tyst ka bur le ski…
– wy li cza Za rzyc ki. – Ma my też

na ukę ję zy ka wło skie go – po pro -
stu jed na z dziew czyn, któ ra
do nas przy cho dzi ła, przy zna ła
się, że zna ten ję zyk i że chęt nie
po mo że w je go na uce in nym.
Więc jest raz w ty go dniu lek cja
wło skie go. A ta kich przy kła dów
jest mnó stwo. I wie le ra zy by ło
tak, że la tem wy cho dzi li śmy z sy -
nem przed bu dy nek, je dli śmy so -
bie obiad, w tle gra ła mu zy ka
– a za cie ka wie ni prze chod nie za -
glą da li, co też się dzie je mię dzy
do mem a ga ra żem. Bo ma my też
tzw. Otwar tą Pra cow nię Są siedz -
ką – or ga ni zu je my w niej wy da -
rze nia kul tu ral ne, a w ty go dniu
mo żna tu przyjść, coś so bie przy -
bić, prze wier cić… Już nie dłu go
zor ga ni zu je my jej otwar cie, czy li
zno wu więk szą im pre zę, że by po -
ka zać po ten cjał te go miej sca.

„3 po ko je” są do ce nia ne. Choć
dzia ła ją kil ka mie się cy, już te raz są
po strze ga ne ja ko pla ców ka wzor co -

wa. – Kil ka na ście mi nut przed na -
szym spo tka niem mie li śmy wi zy tę
wi ce bur mi strza Ja ro ci na, któ ry
z urzęd ni ka mi przy je chał zo ba czyć,
jak mo że wy glą dać pla ców ka kul tu -
ral na nie zwią za na z urzę da mi. Mi ło
mieć świa do mość, że na na szych do -
świad cze niach bę dą się uczyć in ni…

Co jesz cze mo że się zda rzyć
w „3 po ko jach”? Mo żli wo ści jest
mnó stwo: na uka gry na gi ta rze,
warsz ta ty kra wiec kie, któ re pro -
wa dzi An na Druzd – są siad ka
i ani ma tor ka te go miej sca, spo tka -
nia dla ro dzi ców z dzieć mi, ma ki -
jaż – wy mie niać mo żna dłu go. 

Za in te re so wa nych uczest nic -
twem w za ję ciach or ga ni zo wa nych
w „3 po ko jach” od sy ła my na pro -
fil na Fa ce bo oku: http://www.fa ce -
bo ok.com/3po ko jez kuch nia. Ale
du żo ła twiej – i przy jem niej – jest
udać się oso bi ście na Głę boc -
ką 84. Tam za wsze cze ka na są sia -
da ktoś przy ja zny. Na są sia da, bo
ina czej o uczest ni kach za jęć tam
się nie mó wi. – Chce my, by lu dzie
znów od kry li war tość są siedz twa,
by cia są sia dem. I wła śnie dla są -
sia dów są „3 po ko je z kuch nią”!

(wt)
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„3 pokoje z kuchnią” – dlaczego warto?
� Warto tam zaglądać, warto przychodzić, warto działać – istniejące od września „3 pokoje z kuchnią” to miejsce
całkowicie nietypowe, godne uwagi i po prostu: ciekawe.

17 i 24 lu te go, godz. 16:00 Ro bót ki ręcz ne
To za ję cia cy klicz ne z szy deł ko wa nia i ro bie nia

na dru tach. Warsz ta ty pro wa dzo ne są przez są siad kę
Jo lan tę Bloch, któ ra do ka żde go pod cho dzi in dy wi -
du al nie nie za le żnie od stop nia za awan so wa nia.
Włócz kę trze ba przy nieść wła sną.

17 i 24 lu te go, godz. 18:00
Po bi te ga ry

To są siedz ka za ba wa w go to wa nie. W są siedz kim
gro nie zgłę bia ne są taj ni ki kuch ni z ca łe go świa ta
i po zna wa ne no we sma ki, tech ni ki i ku li nar ne cie ka -
wost ki. Na no wo od kry wa się też tra dy cyj ną kuch nię
pol ską z ró żnych re gio nów. Warsz ta ty po pro wa dzą
są siad ki Bo żen ka Szo stek i Mał go rza ta Ma rek.

18 i 25 lutego, godz. 10:15
Klub mam zielono-białołęckich

Spo tka nia zie lo no -bia ło łęc kich mam z dzieć mi.
Za rów no no wych jak i bar dziej do świad czo nych,
a ta kże tych ocze ku ją cych po tom stwa – pi szą or ga ni -
za to rzy. – We wspól nym gro nie po roz ma wia my, po -
wy mie nia my się do świad cze nia mi i do brą ener gią.
Do dat ko wo mi le spę dzi my czas ze swo imi po cie cha -

mi w gro nie są siedz kim. W mia rę mo żli wo ści i zgła -
sza nych przez ma my po trzeb, bę dzie my za pra szać
na po ga dan ki spe cja li stów, or ga ni zo wać wy mia ny
ciu chów.

18 i 25 lu te go, godz. 18:00
Są siedz kie fil co wa nie

– Na za ję ciach za po zna my Cię z weł ną. Do wiesz
się co lu bi, za czym nie prze pa da, jak ją trak to wać,
aby chcia ła współ pra co wać. Weł na wy do bę dzie z Cie -
bie drze mią ce go ar ty stę i za po mo cą tech nik, któ re
prze ka że Ci są siad ka Be ata Bu dzi, stwo rzysz nie po -
wta rzal ną bi żu te rię, ak ce so ria, a na wet ubra nia.

20 lu te go, godz. 17:30
Mię dzy nit ka a igłą

Wszyst kich za in te re so wa nych szy ciem za pra sza my
na cy klicz ne warsz ta ty pro wa dzo ne przez Anię
Druzd. Pod czas warsz ta tów mo że cie li czyć na wspar -
cie w ob słu dze ma szy ny do szy cia, wy kro jach oraz
we wszyst kim co do ty czy nit ki igły

3 po ko je z kuch nią, ul. Głę boc ka 84
Wstęp wol ny, nie obo wią zu ją za pi sy.

(red)

Co przed nami?

Mamy stałe
grono kilkunastu osób,
które spędzają u nas
każdą wolną chwilę




