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– Wła dze mia sta są cał ko wi cie
nie przy go to wa ne na no we wy mo gi
usta wo we – mó wi nie ofi cjal nie je -
den ze sto łecz nych rad nych PO.
– Z wy li czeń wy ni ka, że w ta kich
dziel ni cach jak Bia ło łę ka, Be mo -
wo, Ur sus czy Wi la nów ra czej
na pew no nie bę dzie w tym ro ku
re kru ta cji trzy lat ków al bo bę dzie
ona cał ko wi cie fik cyj na, tzn. trzy -
lat ki po pro stu nie do sta ną się
do pu blicz nych przed szko li. Jesz -
cze go rzej bę dzie za dwa lata, kie -
dy sa mo rząd bę dzie mu siał ob jąć
opie ką wszyst kie trzy lat ki. Mia sto
ni by przy go to wu je opcję uru cha -
mia nia miejsc w przed szko lach
nie pu blicz nych, ale kry te ria kon -
kur su opra co wa no ta kie, że już
dziś mo żna z nie mal stu pro cen to -
wą pew no ścią stwier dzić, że przed -
szko lom pry wat nym nie bę dzie się
opła ca ło przy stę po wa nie do nie go
– pod su mo wu je rad ny PO.

Bur mistrz Bia ło łę ki Piotr Ja wor -
ski pre cy zu je, że w ca łej dziel ni cy
dla trzy lat ków bę dzie naj praw do -
po dob niej za le d wie 100 miejsc.

Gdzie po dzie ją się trzy lat ki?
Od po wiedź jest pro sta. W in -

nych dziel ni cach al bo ich ro dzi ce
za pła cą za przed szko la pry wat ne.
Co nas cze ka w ko lej nych la tach,
kie dy sa mo rząd bę dzie mu siał za -
pew nić miej sce w przed szko lu
wszyst kim trzy lat kom?

– W 2016 roz bu du je my przed -
szko le na He ma ra o czte ry no we
od dzia ły, w 2017 zbu du je my trzy

no we przed szko la – na Ce ra micz -
nej 10-od dzia ło we, na Głę boc -
kiej 6-od dzia ło we, na Je sien nych
Li ści rów nież 6-od dzia ło we z dwo -
ma do dat ko wy mi od dzia ła mi żłob -
ko wy mi – wy li cza bur mistrz Piotr
Ja wor ski i do da je: – Mam świa do -
mość, że te in we sty cje są nie wy star -
cza ją ce. Nie bę dzie miejsc w przed -
szko lach pu blicz nych dla wszyst -
kich dzie ci na Bia ło łę ce, dla te go
mia sto bę dzie ku po wać miej sca dla
trzy - i czte ro lat ków w przed szko -
lach nie pu blicz nych. Na ostat niej
se sji ra dy mia sta zo stał uchwa lo ny
re gu la min kon kur su dla pla có wek
pry wat nych – mó wi bur mistrz.

Przed szko la – jesz cze oświa ta
czy już opie ka spo łecz na?

Miej scy rad ni na jed nej z wcze -
śniej szych se sji przy ję li uchwa łę
w spra wie kry te riów w dru gim eta -
pie re kru ta cji do przed szko li. Jed no
no we kry te rium – do chód na oso bę
w ro dzi nie – wzbu dzi ło wie le emo cji
nie tyl ko wśród rad nych, ale i ro dzi -
ców, któ rzy pod kre śla ją, że opie ka
przed szkol na to jest oświa ta. Tym -
cza sem wła dze War sza wy wpro wa -
dza jąc kry te rium do cho do wo ści,
przy jed no cze snej nie wy dol no ści
w za pew nia niu od po wied niej licz by
miejsc w ta kich dziel ni cach jak np.
Bia ło łę ka, spro wa dza ją przed szko la
do ran gi opie ki spo łecz nej.

Kto do sta nie naj wię cej, bo aż
sto trzy dzie ści punk tów? Pię cio let -
nie dziec ko ob ję te obo wiąz ko wym,
rocz nym przy go to wa niem przed -

szkol nym oraz dziec ko z od ro czo -
nym obo wiąz kiem szkol nym, ubie -
ga ją ce się o przy ję cie do przed -
szko la lub od dzia łu przed szkol ne -
go w szko le pod sta wo wej po ło żo -
nej w od le gło ści do trzech ki lo me -
trów od miej sca za miesz ka nia.

Nie wię cej niż je den punkt
Za kry te rium do ty czą ce do cho -

du uzy skać mo żna nie wie le – mak -
sy mal nie je den punkt. Ra da War -
sza wy usta li ła, że kry te rium do cho -
du bę dzie naj mniej punk to wa nym
kry te rium, jed nak istot nym w sy tu -
acji, gdy gru pa dzie ci ubie ga ją cych
się o przy ję cie do da ne go przed -
szko la uzy ska ty le sa mo punk tów
za po zo sta łe kry te ria. Mo że więc
zda rzyć się tak, że wła śnie ten je -
den punkt wie lo krot nie za wa ży
o tym, czy dziec ko do sta nie się
do da ne go przed szko la czy nie. Co
cie ka we – to kry te rium nie jest
obo wiąz ko we, ale ro dzi ce, któ rzy
nie chcą z nie go sko rzy stać, mu szą
zło żyć sto sow ne oświad cze nie.

ak, oko

Nie będzie rekrutacji trzylatków
� To już niemal pewne. W naszej dzielnicy w przedszkolach publicznych nie będzie
miejsc dla najmłodszych dzieci. Dlaczego? Obowiązujące od niedawna przepisy
ustawowe nakazują władzom samorządowym przyjęcie wszystkich czterolatków
od 1 września. A będzie ich tyle, że prawdopodobnie zajmą wszystkie miejsca.



Otwar te w grud niu to ro wi sko
z Mło cin na Tar cho min Ko ściel ny
na dal jest ob słu gi wa ne przez za le -
d wie jed ną li nię, do wo żą cą miesz -
kań ców Tar cho mi na do sta cji me -
tra. Osie dle wciąż cze ka na za po -
wia da ne przed łu że nie „sie dem -
nast ki”, któ rą bę dzie mo żna do je -
chać bez po śred nio m.in.
do UKSW, AWF, Ar ka dii, Dwor -
ca Cen tral ne go i na Słu że wiec.
Od po ja wie nia się na ul. Świa to -
wi da tram wa jów z nu me rem 17
na wy świe tla czu dzie lą nas już po -
dob no nie ty go dnie, ale dni. A co
z przed łu że niem li nii na No wo -
dwo ry i do Win ni cy?

Za rząd Trans por tu Miej skie go
i Tram wa je War szaw skie ma ją do -

brą in for ma cję dla miesz kań ców
No wo dwo rów i złą dla Win ni cy,
któ ra po cze ka na ko mu ni ka cję
szy no wą jesz cze dłu go. Ale po ko -
lei: in we sty cja zo sta ła po dzie lo na
na kil ka eta pów.

– Na prze ło mie lu te go i mar ca
chce my ogło sić prze targ na za -
pro jek to wa nie ul. Świa to wi da aż
do Win ni cy wraz z łącz ni kiem
z ul. Mo dliń ską – mó wi Igor Kraj -
now, rzecz nik ZTM. – Re ali za cja
in we sty cji by ła by wte dy w przy -
szłym ro ku.

Prze targ bę dzie obej mo wać bu -
do wę dru giej jezd ni ul. Świa to wi da
(z dwo ma pa sa mi ru chu i ze -
wnętrz ną dro gą ro we ro wą)
od Mo dliń skiej do Dzierz goń skiej

i bu do wę od pod staw przed łu że nia
uli cy od Dzierz goń skiej do Mo -
dliń skiej. Na od cin ku bie gną cym
przez Win ni cę bę dą od po cząt -
ku 2x2 pa sy ru chu i co naj mniej
jed na dro ga ro we ro wa. Dla cze go
in sty tu cje od po wie dzial ne za ko -
mu ni ka cję miej ską in we stu ją w bu -
do wę dróg dla sa mo cho dów? Od -
po wiedź jest pro sta: „spe cu sta wa
dro go wa”, dzię ki któ rej pra ce
nad in we sty cja mi po stę pu ją znacz -
nie szyb ciej (m.in. mo żli we jest
wy własz cza nie wła ści cie li dzia łek,
któ re prze tnie dro ga). Pol skie pra -
wo umo żli wia spraw ne bu do wa nie
w ten spo sób dróg pu blicz nych.
Ta kże ta kich, któ rym to wa rzy szą
to ry tram wa jo we.

Pod ko niec II kwar ta łu, czy li
praw do po dob nie w czerw cu, zo -
sta nie ogło szo ny prze targ
na przed łu że nie li nii tram wa jo wej
o za le d wie dwa przy stan ki: Ste fa -
ni ka i No wo dwo ry. Od ci nek
do Win ni cy bę dzie re ali zo wa ny
– i tu nic nie zmie nia się od lat
– „w póź niej szym ter mi nie”. Wy -
glą da na to, że in sty tu cje miej skie
pró bu ją jak naj bar dziej od su nąć
w cza sie roz strzy gnię cia na naj -
bar dziej pro ble ma tycz nym od cin -
ku. To wła śnie w Win ni cy kil ka lat
te mu pro te sto wa no prze ciw ko
bu do wie dwóch jezd ni, prze bie ga -
ją cych bli sko do mów jed no ro -
dzin nych, a po tem prze ciw ko pro -
po no wa ne mu przez ZTM prze -
bie go wi li nii tram wa jo wej.

Ubie gły rok upły nął pod zna -
kiem pro te stów prze ciw ko bu do -
wie dru giej jezd ni na ist nie ją cym
od cin ku ul. Świa to wi da, po któ -
rych pro jekt bu do wy uli cy w prze -
kro ju 2×3 tra fił do śmiet ni ka.
Przez kil ka mie się cy wy da wa ło się
na wet, że jej bu do wa nie ru szy ni -
gdy a w miej scu re zer wy te re nu
po wstał ma low ni czy pas bło ta,
na któ rym re zy du ją wro ny i me wy.

Ko lej ny se zon se ria lu o ul. Świa -
to wi da i tram wa jach roz po czę ty.
Czy w naj bli ższych od cin kach cze -
ka ją nas ko lej ne pro te sty?

Do mi nik Ga dom ski

Tramwaj do Winnicy wciąż daleko

Najpierw Światowida
� Serial pt. „Jak ma wyglądać ul. Światowida?” dobiega końca. W tym roku hitem
będzie co innego: w ramach inwestycji „Tramwaj na Tarchomin” powstaną głównie…
jezdnie. I to szybciej niż tory tramwajowe.

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:

27.II - 13.III

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

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

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

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

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  33//CCPP//22001155 z 23 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
SN na terenie działek ew. nr 4/2 i 16 z obrębu 4-06-13 przy ul. Zarzecze, na
wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa,
złożony 10 września 2014 r., uzupełniony 3 października 2014 r., zmieniony 14
października 2014 r., 30 października 2014 r. oraz 13 listopada 2014 r.
- deeccyyzzjjii  nnrr  44//CCPP//22001155 z 27 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
SN na terenie działki ew. nr 10/2 z obrębu 4-06-15 przy ul. Elektronowej, na
wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa,
złożony 4 listopada 2014 r., zmieniony 21 listopada  2014 r.
- ddeeccyyzzjjii  nnrr  55//CCPP//22001155 z 27 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej PE 40 i 25 mm na terenie działek ew. nr 92/9 i 92/11 z obr. 4-
17-07 przy ul. Wyganowskiej, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z
o.o. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, złożony 21
listopada  2014 r.
- ddeeccyyzzjjii  nnrr  66//CCPP//22001155 z 28 stycznia 2015 r. zmieniającą stateczną decyzję nr
2/CP/2014  z 07.01.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie obiektu śluzy Żerań im. Tadeusza Tellingera w km
0+400 Kanału Żerańskiego na dz. nr ew. 9 z obrębu 4-06-13, 1/3 z obrębu 4-
06-14 przy ul. Zarzeczew zakresie tytułu inwestycji, na wniosek Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, złożony 7 listopada  2014 r.
- ddeeccyyzzjjii  nnrr  77//CCPP//22001155 z 27 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia mostowego
dawnych rurociągów nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań i do basenu
Żerańskiego na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego oraz budowie ramp
zjazdowych na terenie działki ew. nr 5 z obrębu 4-06-12, działek ew. nr 1, 2/7,
2/8, 7, 9 z obrębu 4-06-13, działki ew. nr 1/3, 5 z obrębu4-06-14 przy ul.
Zarzecze, na wniosek Zarządu Mienia m.st. Warszawy, złożony 27 października
2014 r., zmieniony 25 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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Przy szło kil ka dzie siąt osób
miesz ka ją cych na Zie lo nej Bia ło -
łę ce. W mi łej, ka me ral nej at mos -
fe rze chcie li po znać mo żli wie naj -
wię cej szcze gó łów do ty czą cych
bu do wy ko lek to ra ka na li za cyj ne -
go pod uli cą Głę boc ką. – In we sty -
cja bę dzie re ali zo wa na eta pa mi
– po wie dział Ar tur Chro stow ski,
dy rek tor Miej skie go Przed się -
bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za -
cji. – Nie ma więc oba wy, że uli ca
bę dzie za mknię ta w ca ło ści. Ab -
so lut nie nie. Miesz kań cy czy wła -
ści cie le punk tów usłu go wych nie
mu szą oba wiać się o do jazd
do po se sji – uspo ko ił i pod kre ślił,
że wa run ki po go do we pó ki co
sprzy ja ją bu dow lań com. – Tem pe -
ra tu ry są na ty le wy so kie, że nie
mu si my prze ry wać prac, któ re
i tak pro wa dzo ne są sie dem dni
w ty go dniu przed ca łą do bę. Je śli

au ra się nie zmie ni, pla nu je my za -
koń cze nie in we sty cji na pierw szy
kwar tał przy szłe go ro ku – przy -
znał dy rek tor Chro stow ski. Wo -
do cią gow cy bu du ją głów ny ko lek -
tor oraz przy łą cza do gra nic pry -
wat nych po se sji. Co z pod łą cza -
niem do mów? – To już nie ste ty
kwe stia wła ści cie la dział ki. Mu si
zro bić to na swój koszt. Mo że jed -
nak otrzy mać od mia sta do fi nan -

so wa nie w wy so ko ści 3000 zł
– mó wił Chro stow ski.

Zmia ny w ko mu ni ka cji
Do mar ca br. wo do cią gow cy

upo ra ją się z bu do wą ka na li za cji
na Głę boc kiej mię dzy ul. Po dwój -
ną a Skarb ka z Gór. Ozna cza to
zmia ny w ko mu ni ka cji. Li nia 527,
naj bar dziej ob le ga na i po pu lar na
wśród miesz kań ców wschod niej

Bia ło łę ki, kur su je od tym cza so wej
pę tli Zau łek przez ul. Skarb ka
z Gór i Głę boc ką w kie run ku
Dwor ca Wi leń skie go, na to miast
z po wro tem do je żdża przez
ul. Ostródz ką. Po otwar ciu II li nii
me tra uru cho mio na tra sa 527
po dru giej stro nie Wi sły wy dłu żo -
na zo sta nie do pę tli Espe ran to
na Wo li, zaś bia ło łę cza nie otrzy -
ma ją no wy au to bus – po spiesz ne
E7 – któ re do wie zie ich tra są 527
do Wi leńsz cza ka.

„Au to stra da Głę boc ka”
Po za koń cze niu bu do wy ko lek -

to ra na Głę boc ką wej dą dro go -
wcy. – Zbu du je my uli cę od pod -
staw – po wie dział Da riusz Mo sak
z Za rzą du Miej skich In we sty cji
Dro go wych. – Pla nu je my, że jezd -
nia bę dzie mia ła sześć me trów
sze ro ko ści. Po le wej stro nie znaj -
dzie się sze ścio me tro wy ciąg pie -
szo -ro we ro wy, zaś po pra wej pół -
to ra me tro wy chod nik i dwu me tro -
wa ście żka ro we ro wa – po wie dział
Mo sak i za in try go wał zgro ma dzo -
nych ko lej ną in for ma cją. – Nie wy -
klu czo ne, że pan bur mistrz po pro -
si o zbu do wa nie szer szej uli cy,
ma ją cej np. dzie więć me trów sze -
ro ko ści. Wte dy by ła by to na praw -
dę sze ro ka ar te ria – po wie dział.
– Czy to wią że się z wy ku pem

grun tów? – spy tał ktoś z sa li. – Pó -
ki co jest to tyl ko hi po te za. – A co
z grun tem za byt ko we go ko ścio ła?
– Jest pod ochro ną kon ser wa tor -
ską. Nie mo że my go ru szyć, po za
tym jest tam re zer wa grun tu – do -
dał Ja kub Tu rek z Biu ra Ko or dy -
na cji Re mon tów i In we sty cji w Pa -
sie Dro go wym. A u zbie gu Głę -
boc kiej i Be ren so na po wsta nie
ron do.

Re asu mu jąc. Osta tecz ny ter min
od da nia do użyt ku ka na li za cji to
czer wiec przy szłe go ro ku. – Jed -
nak pod kre ślam, je śli po go da po -
mo że, wy ko naw ca za koń czy ro bo -
ty du żo wcze śniej, w pierw szym
kwar ta le – za zna cza dy rek tor
Chro stow ski z MPWiK. Na stęp nie
ZMID zbu du je na wierzch nię wraz

z chod ni ka mi, ście żka mi ro we ro -
wy mi, la tar nia mi i pod jaz da mi
bram ny mi. – Re zer wu je my so bie
na to 10–12 mie się cy – mó wi Da -
riusz Mo sak ze ZMID.

Czy li za dwa la ta Głę boc ka bę -
dzie go to wa. W wariancie bardzo
optymistycznym.

Prze my sław Bur kie wicz

Wszystko o Głębockiej
� W opinii mieszkańców budowa kolektora nie jest aż taka straszna, jak mogło się
wydawać. – Utrudnienia, owszem, są, ale zawsze mogło być gorzej – mówili
mieszkańcy na czwartkowym spotkaniu z urzędnikami w „3 pokojach z kuchnią”.
Przez ponad półtorej godziny dyskusji o budowie wodociągów padło wiele
konkretnych pytań i równie konkretnych odpowiedzi.
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U zbiegu
Głębockiej i Berensona
powstanie rondo.

to ga bi net lecz ni czej pie lę gna cji stóp. W ar ty -

ku le po sta ram się wy ja śnić, w ja kim ce lu cho dzi -

my do po do lo ga? czym zaj mu je się po do log?

Wzmian ki do ty czą ce dzia łań po do lo gicz nych od -

naj du je my już w Sta ro żyt no ści, na uka ta prę żnie

roz wi ja ła się w XVII wie ku, w wie ku XIX po wsta ło

Pol skie To wa rzy stwo Po do lo gicz ne, re ak ty wo wa -

ne po wie lu la tach w 2011 ro ku. Woj na i cza sy po -

wo jen ne uni ce stwi ły dzia ła nia po do lo gów (podia -

trów), jesz cze do nie daw na za bieg po do lo gicz ny

myl nie ko ja rzo no z pe di cu re wy ko ny wa nym w ga -

bi ne cie ko sme tycz nym. Dzi siaj po wsta ją me dycz -

ne ga bi ne ty po do lo gicz ne na wzór ga bi ne tów

z kra jów są sied nich, wzra sta świa do mość spo łe -

czeń stwa i po trze ba ko rzy sta nia z wie dzy i usług

ta kich ga bi ne tów (Phy sio Me di ca). Zda je my so bie

spra wę, iż zdro wa sto pa to lep sza ja kość ży cia,

wspie ra nie krę go słu pa, pro fi lak ty ka dla zwy rod -

nień w sta wach, pro ble mów z krę go słu pem. Zdro -

wa sto pa dla dzie ci i osób ko rzy sta ją cych z ró -

żnych form re kre acji spor to wej to pro fi lak ty ka, dla

do ro słych to kom pen sa cja. Pa cjen ci ko rzy sta ją cy

z ga bi ne tu po do lo gicz ne go to oso by cier pią ce

na wra sta ją ce pa znok cie, bo le sne od ci ski lub do -

kucz li we bro daw ki wi ru so we, są to rów nież oso by

z tak zwa nych grup ry zy ka (dia be ty cy), se nio rzy

i oso by ce nią ce so bie pro fe sjo na lizm, bez pie czeń -

stwo wy ko ny wa nych za bie gów na sto pach. Po do -

log zaj mu je się pro fi lak ty ką oraz wspar ciem w pro -

ce sie le cze nia cho rób stóp, prze ciw dzia ła po wsta -

wa niu zmian cho ro bo wych na sto pach, w przy -

pad ku zdia gno zo wa nia do le gli wo ści prze pro wa dza

za bieg. Współ pra cu je z der ma to lo ga mi, chi rur ga -

mi, or to pe da mi, dia be to lo ga mi, fi zjo te ra peu ta mi,

fle bo lo ga mi. Udzie la po rad i wska zó wek do ty czą -

cych pie lę gna cji stóp, sto su je spe cja li stycz ne lecz -

ni cze pre pa ra ty. Cy klicz ne wi zy ty u po do lo ga po -

zwa la ją prze ciw dzia łać kon se kwen cjom zwią za ny -

mi z Ze spo łem Sto py Cu krzy co wej. 

Za kres dzia łań po do lo ga:

– szcze gó ło wa oce na cha rak te ry sty ki ty po lo -

gicz nej stóp, z wy szcze gól nie niem ana to micz nych

ob sza rów sto py, dia gno sty ka cho rób stóp, 

– pro fi lak ty ka sto py cu krzy co wej 

– le cze nie nad po tli wo ści stóp

– le cze nie pa znok ci zmie nio nych cho ro bo wo

(grzy bi ce), po bie ra nie ma te ria łu do ba dań mi ko lo -

gicz nych

– le cze nie wra sta ją cych pa znok ci (klam ry,

Kost ka Ar ka dy)

– usu wa nie bro da wek wi ru so wych (krio chi rur -

gia)

–usu wa nie od ci sków, na gniot ków, mo dze li

– pro te ty ka pa znok cia

– spe cja li stycz ny pe di cu re lecz ni czy

– do bór pro fe sjo nal nych ko sme ty ków do pie -

lę gna cji stóp

– kom pu te ro we ba da nie stóp: ba da nie i ana li -

za sta tycz na oraz dy na micz na stóp przy wy ko rzy -

sta niu Po do sca nu 2D, oraz Plat for my In te rak tyw -

nej 

-pro jek to wa nie oraz sprze daż or to pe dycz nych

wkła dek in dy wi du al nych dla dzie ci i do ro słych 

– kon sul ta cja fi zjo te ra peu ty, le cze nie ostro gi

pię to wej fa lą ude rze nio wą, ma saż wod ny koń czyn,

ma saż lim fa tycz ny (BTL Lim pha stim)

– do bór or tez od cią ża ją co - ko ry gu ją cych (hal -

lux val gus, pal ce młot ko wa te).

Wy bie ra jąc ga bi net po do lo gicz ny na le ży za -

dbać o swo je zdro wie. Ma my do czy nie nia z cho -

ro ba mi skó ry stóp oraz pa znok ci, dla te go bar dzo

wa żna jest hi gie na, bez pie czeń stwo wszyst kich pa -

cjen tów. Z te go po wo du w ga bi ne cie Phy sio Me -

di ca uży wa my wy ste ry li zo wa nych lub jed no ra zo -

wych na rzę dzi. Dys po nu je my wła snym au to kla -

wem oraz lam pą bak te rio bój czą. Spe cja li stycz ny

za bieg po do lo gicz ny po prze dzo ny jest pro fe sjo -

nal nym wy wia dem. 

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy  ddoo GGaa  bbii  nnee  ttuu  RRee  hhaa  bbii  llii  ttaa  ccjjii
ii PPoo  ddoo  lloo  ggiiii..

Gabinet Podologiczny

Physio Medica
ul. Wałuszewska 24, lok. U-1

tel. 669 811 122, 22/ 300 40 66



Oświe tle nie uli cy Me hof fe ra to
wła ści wie ob raz nę dzy i roz pa czy.
Drew nia ne i be to no we słu py, na -
po wietrz ne oka blo wa nie: wy glą da
to jak głę bo ka ma zo wiec ka wieś,
a nie wa żna uli ca sto łecz nej dziel -
ni cy. Stan opraw jest rów nież dra -
ma tycz ny – na Tar cho mi nie dwu -
dzie sto let nie so dów ki, z ko lei
na Bia ło łę ce Dwor skiej prze sta -
rza łe, ener go chłon ne, rtę cio we
lam py w kształ cie tru mien. Ale to

już ostat nie chwi le te go la tar nio -
we go mu zeum. W ma ju Za rząd
Dróg Miej skich przy stą pi do wiel -
kiej mo der ni za cji oświe tle nia
na Me hof fe ra. Usta wio ne zo sta ną
alu mi nio we słu py z le do wy mi lam -
pa mi na ca łej dłu go ści uli cy. – Le -
dy to no wa tech no lo gia, jak na ra -
zie dość kosz tow na, od ja kie goś
cza su za uwa ża my jed nak ten den -
cję spad ko wą cen, któ re po wo li są
po rów ny wal ne z ce na mi wy so kiej

kla sy opraw so do wych – wy ja śnia
Adam So bie raj, rzecz nik ZDM.
– Du że kosz ty za ku pu opraw le -
do wych są z pew no ścią głów nym
ar gu men tem dla cze go w War sza -
wie te go ro dza ju oświe tle nie nie
jest nor mą. Suk ce syw nie „spa da -
ją ce ce ny” po zwa la ją jed nak
na dal szy je go roz wój i mon taż
w War sza wie – do da je rzecz nik.

Po za Me hof fe ra no we le do we
la tar nie usta wio ne zo sta ną ta kże
wzdłuż uli cy Klem bow skiej
na Że ra niu. Do tej po ry nie by ło
tu oświe tle nia ulicz ne go.

ZDM usta wi no we la ta nie ta kże
wzdłuż ulic Kor ko wej i Ro so ła,
a mo der ni za cję przej dzie oświe -
tle nie przy Mio do wej, Mic kie wi -
cza, Ma ry monc kiej, Kró lew skiej,
Po pie łusz ki, Że la znej, Obrzeź nej,
Szwo le że rów, alei Zie le niec kiej
oraz Trak cie Brze skim.

Prze my sław Bur kie wicz

Koniec wiejskich słupów i starych lamp

Mehoffera będzie widniejsza
� Zarząd Dróg Miejskich szykuje świetlną niespodziankę dla mieszkańców Białołęki.
W maju rozpocznie się wielka modernizacja oświetlenia wzdłuż ulicy Mehoffera.
Znikną drewniane słupy i zardzewiałe lampy, które zostaną zastąpione przez
nowoczesne latarnie ledowe.
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Na Świ der skiej przed Me hof fe -
ra jesz cze do nie daw na na ma lo -
wa na by ła li nia bez wa run ko we go
za trzy ma nia się. Dzię ki te mu sa -
mo cho dy ja dą ce ul. Me hof fe ra
mia ły pierw szeń stwo. – I tak by ło
do brze. Nie wiem, po co to zmie -
ni li – de ner wu je się nasz czy tel nik
i żą da przy wró ce nia po przed nie -
go roz wią za nia.

Nic z te go. No wa or ga ni za cja
ru chu speł nia do brze swo je za da -
nie. Naj wię cej sa mo cho dów w po -
ran nym szczy cie jeź dzi uli ca mi

No wo dwor ską, Me hof fe ra i skrę -
ca w Świ der ską. Z po wro tem,
po po łu dniu, sznur aut su nie
w od wrot nym kie run ku. Skrę ca ją -
cy ze Świ der skiej w le wo w Me -
hof fe ra ma ją pierw szeń stwo i nie
uty ka ją w za to rach. – Dzię ki te mu
ruch jest płyn niej szy. Po pro stu
uła twi li śmy kie row com jaz dę
z Tar cho mi na do mo stu Pół noc -
ne go – tłu ma czy Adam So bie raj,
rzecz nik Za rzą du Dróg Miej -
skich.

(PB)

Poprawiono dojazd do mostu
� Wiele miesięcy temu nowa organizacja ruchu zniosła
pierwszeństwo przejazdu kierowcom jadącym
Mehoffera na rzecz tych ze Świderskiej. Upłynniło to ruch
w tej części Tarchomina i poprawiło dojazd do mostu
Północnego. Jednak mimo to nowe znaki mają swoich
zażartych przeciwników.

Skręcający ze Świderskiej w lewo w Mehoffera mają
pierwszeństwo i nie utykają w zatorach









Dzień po wsze dni, go dzi ny po łu -
dnio we. O tej po rze dnia więk szość
miesz kań ców Bia ło łę ki jest w pra -
cy, naj czę ściej gdzieś da le ko. Ale
na wet te raz na wa le wi śla nym mo -
żna spo tkać dzie siąt ki osób. Spa ce -
ru ją z psa mi, z wóz ka mi dzie cię cy -
mi, je żdżą ro we ra mi, bie ga ją.

– Obec nie miesz kań cy Tar cho mi -
na wol ny czas spę dza ją ak tyw nie
nad Wi słą. W związ ku z po wy ższym
zwra ca ją uwa gę, iż brak jest utwar -
dze nia na wierzch ni na wa le na od -
cin ku od ogro dze nia po se sji pa ra fii
św. Ja ku ba Apo sto ła do mo stu Pół -
noc ne go – pi sze rad na Zo fia Su ska.
– Wy ko na nie ście żki po przez po ło -
że nie kost ki na tym od cin ku umo -

żli wi miesz kań com lep szy do stęp
za rów no do po wsta łej pla ży
przy mo ście, jak rów nież zwięk szy
kom fort spa ce rów i wy cie czek ro -
we ro wych po wa le.

Pod czas spa ce ru przy ujem nej
tem pe ra tu rze szyb ko oka za ło się,
że nie wszyst ko jest ta kie pro ste,
bo chod nik na wy so ko ści osie dla
Aka cje był wręcz nie przy zwo icie
śli ski, za to po za mro żo nym bło -
cie szło się bar dzo wy god nie.

– Ten chod nik jest w rze czy wi -
sto ści dro gą tech nicz ną – pre cy -
zu je dy rek tor ka Za rzą du Mie nia
m.st. War sza wy Han na Ja ku bo -
wicz. – W trak cie mo der ni za cji
wa łu w 2005 ro ku frag ment dro gi

tech nicz nej zo stał utwar dzo ny
kost ką bru ko wą w ce lu za bez pie -
cze nia jej przed uszko dze nia mi.

Bie ga cze są ra czej prze ciw ko
chod ni ko wi (ale też prze ciw ko bło -
tu), ro we rzy ści są po dzie le ni: w za -
le żno ści od ty pu ro we ru i opon wy -
god niej je chać al bo po be to nie, al -
bo po ubi tym pia sku (wszyst kich
za do wo lił by tyl ko as falt). Za rów ną
na wierzch nią są za to ro dzi ce
z ma ły mi dzieć mi, spa ce ru ją cy
z wóz ka mi, oraz oczy wi ście nie peł -
no spraw ni. Je śli cho dzi o es te ty kę,
to chy ba naj ład niej wy glą da wał
„na tu ral ny”, w dru giej ko lej no ści
– z po rząd ną na wierzch nią. Kost ka
bau ma nie wy glą da do brze, ale to
oczy wi ście ta kże kwe stia gu stu.

W przy pad ku wa łu jed na kwe -
stia nie pod le ga dys ku sji: jest
na nie go zbyt ma ło wy god nych
i ogól no do stęp nych wejść.

– Na le ży prze wi dzieć bu do wę
trzech kom ple tów scho dów be to -
no wych, umo żli wia ją cych wej ście
na wał na wy so ko ści osie dla i par -
ku przy Pi cas sa, gdzie wał jest bar -
dzo znisz czo ny, na wy so ko ści
ul. Ma cie jew skie go i na wy so ko ści
ul. Świę to sław skie go – pi sze Su ska.

Oka zu je się, że spra wa jest już
wła ści wie prze są dzo na.

– W tym ro ku zo sta ną wy ko na -
ne nie zbęd ne na pra wy znisz czeń
po wsta łych na już zmo der ni zo wa -
nym od cin ku, na to miast na po zo -
sta łym frag men cie dro ga tech nicz -
na na ko ro nie wa łu, na od cin ku le -
żą cym w gra ni cach War sza wy, zo -
sta nie utwar dzo na kost ką bru ko wą
– za po wia da dy rek tor Ja ku bo wicz.
– In we sty cja obej mu je rów nież wy -
ko na nie do dat ko wych scho dów
i po chyl ni dla nie peł no spraw nych.

Więk szość spy ta nych na wa le
o opi nię osób uwa ża, że nad Wi -
słą żad nych in we sty cji nie trze ba.
Bo po co zmie niać coś, co dzia ła
do brze? Ale po su ge stii, że wejść
mo gło by być wię cej, wszy scy by li
na „tak”.

DG

Wał wiślany zostanie wybrukowany
� Wał wiślany na wysokości Tarchomina i Nowodworów to jeden
z najpopularniejszych terenów zielonych na Białołęce. W tym roku na całej jego
długości pojawi się chodnik, dla niepoznaki nazwany „drogą techniczną”.
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Nie któ rzy mo gą się zdzi wić, ale
Zie lo na Bia ło łę ka ma tram waj. Te -
raz jeź dzi on prak tycz nie pu sty, choć
ma my aż dwie za jezd nie po ło żo ne
na ul. An no pol w od le gło ści ok.
2 km od ul. Bia ło łęc kiej. Do tram -
wa ju trud no się do stać, a po łą cze nia
au to bu so we go z te re nu Zie lo nej
Bia ło łę ki prak tycz nie nie ma. Ra da
dziel ni cy Bia ło łę ka przy zna ła po nad
2 mln zł na bu do wę bra ku ją ce go od -
cin ka (ok. 450 me trów) ul. Da ni -
szew skiej do ul. Bia ło łęc kiej. Je śli
ra da mia sta po prze wnio sek rad -
nych Bia ło łę ki, dro ga po wsta nie już
w przy szłym ro ku.

Re wo lu cja na za mó wie nie
O po trze bie po łą cze nia z tram wa -

jem pi sa łam w „Echu” w ar ty ku le
„Ukry ty po ten cjał tram wa ju na An -
no po lu” pięć lat te mu. Sam po mysł
zgło si li przed sta wi cie le Za rzą du
Trans por tu Miej skie go pod czas prac
nad Stu dium Ob słu gi Ko mu ni ka cyj -
nej Bia ło łę ki w 2010 ro ku.

Li nia tram wa jo wa z pę tlą na An -
no po lu, mi mo że po sia da ol brzy mi
po ten cjał, jest wy ko rzy sty wa na
w nie wiel kim stop niu przez miesz -
kań ców Bia ło łę ki. Tram wa je kur su -
ją ce z du żą czę sto tli wo ścią od je -
żdża ją prak tycz nie pu ste, cho ciaż
w 23 mi nu ty (we dług roz kła du jaz -
dy ZTM) do je żdża ją do sta cji me -
tra przy Dwor cu Gdań skim, a w 19
mi nut do Dwor ca Wi leń skie go.

Czas do tar cia do me tra
na Dwor cu Wi leń skim do dat ko wo

zmniej szy się, gdyż Tram wa je War -
szaw skie za po wia da ją mo der ni za -
cję li nii tram wa jo wej i utwo rze nie
szyb kich po łą czeń z me trem.

Na ul. 11 Li sto pa da to ro wi sko
zo sta nie wy dzie lo ne z jezd ni, po -
wsta nie tam ta kże tzw. przy sta nek
wie deń ski (po dob ny jak
na ul. Ka wę czyń skiej), wspól ny
z au to bu sa mi. Na pę tli An no pol
zbu do wa ny zo sta nie do dat ko wy
tor, dzię ki cze mu zro bi się tam
wię cej miej sca na ko lej ne tram -
wa je. Wszyst kie przy stan ki mię -
dzy Że ra niem Wschod nim
a Dwor cem Wi leń skim zo sta ną
wy re mon to wa ne i w dal szej przy -
szło ści ma ją zo stać wy po sa żo ne
w zna ne ze Śród mie ścia ta bli ce
Sys te mu In for ma cji Pa sa żer skiej.

Te raz Da ni szew ska
Po cząt ko wo ZTM za pro po no -

wał, aby do wo zo wy au to bus je -
chał uli ca mi Przy ko sza ro wa
– Szla chec ka, jed nak jest ła twiej -
sze roz wią za nie – przed łu że nie
ul. Da ni szew skiej do Bia ło łęc kiej.

Da ni szew ska na od cin ku
od ul. An no pol do Szla chec kiej zo -
sta ła już wy bu do wa na – ra zem
z chod ni kiem, od wod nie niem, ście -
żką ro we ro wą i oświe tle niem. Po sia -
da za to ki au to bu so we. Pa mię tam,
jak mnie py ta no: „Pa ni rad na, po co
te za to ki, prze cież ten au to bus ni gdy
mo że tam nie po je chać?” A jed nak!

Jest du ża szan sa, że dru gi od ci nek
ul. Da ni szew skiej po wsta nie już
w przy szłym ro ku. Do kład nie rok te -
mu py ta łam ZTM, czy po twier dza
go to wość na re wo lu cję w ko mu ni ka -
cji po przez uru cho mie nie au to bu su
kur su ją ce go z du żą czę sto tli wo ścią
po mię dzy ró żny mi osie dla mi na te -
re nie Zie lo nej Bia ło łę ki. W od po -
wie dzi usły sza łam, że je śli dro ga po -
wsta nie, zo sta nie utwo rzo ne po łą -
cze nie. Trze ba do pra co wać kon cep -
cję i czas już za cząć pla no wać, bo
kor ków i pro ble mów z ko mu ni ka cją
ser decz nie ma my dość.

Agniesz ka Bo row ska
Autorka jest radną dzielnicy, 

prezesem Stowarzyszenia
Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl

Zielona dojedzie do tramwaju
� Białołęka przeznacza 2 mln zł na budowę
ul. Daniszewskiej do ul. Białołęckiej. Tą drogą dotrzemy
do tramwaju na Annopolu.
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O tym, że par king przy sta cji
Płu dy jest po trzeb ny, nie trze ba
ni ko go prze ko ny wać. Jed nak czy
na praw dę z po wo du bra ku miej -
sca trze ba zo sta wiać au to by le
gdzie, by le bli żej pe ro nu? Po -
wiedz my to so bie bru tal nie: oglą -
da ne z wy so ko ści wia duk tu
ul. Kla sy ków sa mo cho dy wy glą da -
ją jak świ nie w chle wie. Ka żdy
metr kwa dra to wy traw ni ków
w oto cze niu sta cji ko le jo wej zo -
stał już roz je cha ny i zmie nio ny
w wiecz ne bło to. Na ro gu ul. Bo -
ha te rów i Wa łu szew skiej kie row cy
wje żdża ją na traw nik po przej ściu
dla pie szych i ja dą nim kil ka dzie -
siąt me trów, by za par ko wać
pod wia duk tem. Z obec ne go sta -
nu rze czy nikt nie ma pra wa być
za do wo lo ny. A roz wią za nie jest
ta kie pro ste: par king park&ri de.

Par kin gi P+R dzie lą się na dwa
ty py: ofi cjal ne i nie ofi cjal ne. Pierw -
sze są bu do wa ne przez Za rząd
Trans por tu Miej skie go, są mo ni to -

ro wa ne, wy glą da ją dość es te tycz nie
i – co naj wa żniej sze – umo żli wia ją
bez płat ne par ko wa nie po sia da czom
bi le tów ko mu ni ka cji miej skiej. Ale
mo żna zbu do wać ta kże P+R po za
sys te mem. Urząd dziel ni cy Wa wer,
nie mo gąc do cze kać się tych wa -
żnych in we sty cji przy sta cjach ko le -
jo wych, otwo rzył pro wi zo rycz ne
par kin gi w Mię dzy le siu, Ra do ści
i na Go cław ku. W Płu dach szan są
dla par kin gu mo że być dru ga edy cja
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go. Pro jek ty
są aż dwa.

Pierw szy zo stał zło żo ny przez
rad ne go Fi li pa Pel ca i za kła da bu -
do wę P+R na 100 sa mo cho dów
pod wia duk tem ul. Kla sy ków
i bez po śred nio przy pe ro nach.

– Par king bę dzie do stęp ny dla
wszyst kich miesz kań ców, bez
ogra ni czeń cza so wych – pi sze rad -
ny w opi sie pro jek tu. – Par king
bę dzie bez płat ny. Wy zna czo ne
bę dą na nim miej sca dla osób nie -
peł no spraw nych.

Pelc sza cu je, że par king po chło -
nął by aż 600 tys. zł, ale póź niej
ge ne ro wał kosz ty w wy so ko ści tyl -
ko 5 tys. zł rocz nie. Kon cep cja
bu do wy pod wia duk tem ma po -
wa żną wa dę: te ren ten na le ży
do PKP Pol skich Li nii Ko le jo -
wych, któ re mu szą wy dać zgo dę
na re ali za cję. PKP PLK ta kiej
zgo dy ra czej nie da – ko le ja rze
twier dzą, że obo wią zu je ich 5-let -
ni okres za ka zu in ge ro wa nia w in -
we sty cję fi nan so wa ną przez Unię
Eu ro pej ską. Czy bu do wa par kin -
gu w Płu dach to in ge ren cja w mo -
der ni za cję li nii ko le jo wej War sza -
wa -Gdy nia? Kwe stia in te li gent nej
lub nie in te li gent nej in ter pre ta cji.

Dru gi pro jekt zło ży ła rad na
Ma rio la Ol szew ska. Jej kon cep cja
P+R Płu dy wy da je się lep sza, po -
cząw szy od ni ższych kosz tów wy -
ko na nia (240 tys. zł) i eks plo ata cji
(0 zł), więk szą szcze gó ło wość (Ol -
szew ska pre cy zu je np., że bę dzie
to par king dla po jaz dów po ni -
żej 3,5 t i pro po nu je ro dzaj na -
wierzch ni), a skoń czyw szy na zlo -
ka li zo wa niu pro jek tu na dział ce
przy ul. Pod kła do wej, bę dą cej
– zgod nie z ma pą wła sno ści grun -
tów – wła sno ścią pu blicz ną. Od le -
głość od drzwi sa mo cho du do po -
cią gu jest tu więk sza, ale więk sze
są ta kże szan se na po zy tyw ną we -
ry fi ka cję pro jek tu.

War to pa mię tać, że oba pro jek ty
są do pie ro na eta pie wstęp nej we -
ry fi ka cji. Do pod da nia ich pod gło -
so wa nie dro ga jesz cze da le ka.

Do mi nik Ga dom ski

Dwa pomysły na chlew przy stacji Płudy
� Mamy ciąg dalszy niekończącej się historii pt. parking P+R Płudy.
Na weryfikację czekają właśnie dwa konkurencyjne projekty parkingu,
zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok.



Kie dy au tor ka tek stu do spek -
ta klu „Kli mak te rium… i już”
Elżbie ta Jo dłow ska, a za ra zem
gra ją ca w nim ak tor ka, za czy na ła
pra cę nad dra ma tem, z pew no -
ścią nie spo dzie wa ła się tak po zy -

tyw ne go od bio ru wi dzów. Hi sto -
ria czte rech ko biet prze cho dzą -
cych me no pau zę (ty tu ło we kli -
mak te rium) i spo ty ka ją cych się
z ta ki mi sa my mi pro ble ma mi jak
więk szość pań, oka za ła się jed nak

hi tem nie tra cą cym na po pu lar no -
ści. Re cep tą na suk ces sta ło się
zna ko mi te po czu cie hu mo ru,
świet ne ak tor stwo, pio sen ki
i otwar ta roz mo wa na ko bie ce te -
ma ty.

„Kli mak te rium… i już”, reż.
Ce za ry Do ma ga ła, da ta spek ta -
klu: 15 mar ca godz. 18:00. Bi le ty
w ce nie 55 i 65 zł.

mj

Klimakterium, czyli teatralny hit na Białołęce
� Ponad 1800 spektakli zagranych w całej Polsce od momentu premiery
i za każdym razem sala pękająca w szwach. Tak wygląda dziewięcioletni bilans
prezentacji przedstawienia „Klimakterium… i już”, który zobaczycie w BOK 15
marca.

Ak to rzy za pre zen tu ją spek takl dla dzie ci „Kop ciu szek”. Wstęp jest
wol ny, bez ogra ni czeń do ty czą cych wie ku.

„Zie lo na Bi blio te ka”, ul. Be ren so na 38, tel. 22 675–05–12.
(red)
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„Dzień do bry” to pię cio ro
zna ko mi tych mu zy ków, gra ją -
cych na gi ta rach, skrzyp cach,
akor de onie i po łu dnio wo -ame ry -
kań skim ca jon. Ich ara nża cje
pio se nek Mar ka Gre chu ty uwo -
dzi ły ju ro rów na wie lu fe sti wa -
lach i kon kur sach, w tym w te le -
wi zyj nym show „Must be the
mu sic”, gdzie do tar li aż do pół fi -
na łu. Gru pa współ pra co wa ła

u bo ku ta kich gwiazd pol skiej es -
tra dy, jak: Kry sty na Proń ko,
Grze gorz Mar kow ski i Zbi gniew
Wo dec ki. Z oka zji Dnia Ko biet
ze spół za pre zen tu je utwo ry
z pły ty „Dzień do bry Pa nie Mar -
ku”, bę dą cy mi naj bar dziej zna -
ny mi pio sen ka mi z re per tu aru
Mar ka Gre chu ty, m.in.: „Dni,
któ rych nie zna my”, „Bę dziesz
mo ją Pa nią” i „Nie do ka zuj”.

Pio sen ki Mar ka Gre chu ty
w wy ko na niu ze spo łu „Dzień do -
bry”, 8 mar ca godz. 18:00. Bi le ty
od 30 zł.

mj

Kopciuszek przyjedzie do „Zielonej”
� W sobotę 28 lutego o godzinie 11.00 do Zielonej
Biblioteki przyjedzie Teatr Wariacja.t

Grechuta na Dzień Kobiet
� 8 marca w Białołęckim Ośrodku Kultury odbędzie się
koncert zespołu „Dzień dobry”, zdobywcy I nagrody
na Krakowskim Festiwalu Twórczości „Korowód” im.
Marka Grechuty.

źródło: m
ateriały prasow

e

Ze spół „Dzień do bry”



Otwar ta w lip cu 2014 r. – po dłu -
gich dys ku sjach na te mat lo ka li za cji
– pla ża przy par ku Pi cas sa na Tar -
cho mi nie jest na ra zie skrom na, ale
być mo że zmie ni się to w przy szłym
ro ku za spra wą bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. Na we ry fi ka cję cze ka pro -
jekt „Tak dla pla ży na Bia ło łę ce”
zło żo ny przez rad ne go Mar ci na
Ko ro wa ja, po my sło daw cę pla ży.

– Pierw szy se zon funk cjo no wa -
nia pla ży był du żym suk ce sem, ko -
rzy sta ło z niej wie lu miesz kań ców
– nie kry je za do wo le nia rad ny
– Tak jak za po wia da łem otwar cie
la tem ubie głe go ro ku by ło tyl ko
pierw szym eta pem, przy szedł czas
na roz bu do wę. Miesz kań cy zgła -
sza li wie le po stu la tów, któ re za -

war łem w pro jek cie na rok 2016.
Naj czę ściej po ja wia ły się pro po zy -
cje si łow ni ple ne ro wej, zwięk sza nia
licz by ła wek, ko szy i utwar dze nia
dro gi pro wa dzą cej na pla żę.

Naj cie ka wiej za po wia da się
jed nak ogól no do stęp ny pły wa ją cy

po most do wo do wa nia ka ja ków.
Ca łość po win na kosz to wać 400
tys. zł. Je śli pro jekt zo sta nie zwe -
ry fi ko wa ny po zy tyw nie, tra fi
pod gło so wa nie w czerw cu. Czy
zdo bę dzie uzna nie miesz kań ców?

DG

Plaża na Tarchominie będzie większa?
� Budżet partycypacyjny na rok 2016 jest szansą na znaczne powiększenie plaży przy
parku Picassa. Może powstać na niej m.in. pływający pomost do mocowania kajaków.
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Ukradli płot na zamówienie?
�Naród kradnie na potęgę" - mówił ORMOwiec w
"Rozmowach kontrolowanych". Ta jakże głęboka myśli
ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kradną bowiem
nawet... płoty.

Ofia rą ta kiej kra dzie ży pa dli
wła ści cie le sa lo nu fry zjer skie go
przy Pło cho ciń skiej. No cą ktoś
pra co wi cie wy ciął i ukradł szes na -
ście przę seł z ku te go że la za oraz
bra mę i furt kę. – Wy glą da na to,
że to by ła kra dzież do ko na na nie
przez zło mia rzy, tyl ko na zle ce nie
– mó wią. – Przę sła bo wiem nie
by ły cię te „jak le ci”, tyl ko wy bie -
ra ne. No i cze mu zgi nę ła ta kże
bra ma i furt ka?

Rze czy wi ście – płot zo stał ogo ło -
co ny moc no i wy biór czo. Są miej -

sca, gdzie frag men ty z że la za po zo -
sta ły, choć wo kół zie je pust ką.
– Wła ści ciel osza co wał stra ty na 28
ty się cy zło tych, trwa po stę po wa nie
po li cyj ne w tej spra wie – mó wi mł.
asp. Mar ta Su low ska, rzecz nik bia -
ło łęc kiej ko men dy po li cji. – Bę -
dzie my spraw dzać, czy by ły w dziel -
ni cy po dob ne zda rze nia. 

Je śli ktoś wie, ja kie są obec ne
lo sy pło tu – pro szo ny jest o kon -
takt z bia ło łęc ką po li cją.

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



Wy sta wa pla ka tu
Pierw szym z se rii wy da rzeń bę -

dzie wer ni saż wy sta wy pla ka tów
„Bo ha te ro wie Wy klę ci”. Pre zen -
tu je ona bio gra my naj słyn niej -
szych re gio nal nych „Żoł nie rzy
Wy klę tych”. Wer ni saż wy sta wy
od bę dzie się 1 mar ca o go dzi -
nie 17.00 w „Ga le rii tuż obok”
w Bia ło łęc kim Ośrod ku Kul tu ry.
Wstęp wol ny.

3275 kg mu zy ki
Punk tem kul mi na cyj nym bę -

dzie kon cert gru py „3275 kg Or -
che stra”, któ re mu to wa rzy szyć
bę dą wi zu ali za cje zwią za ne z ży -
ciem i dzia łal no ścią „Żoł nie rzy
Wy klę tych”. „3275 kg Or che stra”
to ze spół 30 in stru men ta li stów
bę dą cych za rów no mło dy mi twór -
ca mi, eks pe ry men ta to ra mi i do -
świad czo ny mi w swo im fa chu pro -
fe sjo na li sta mi. Enig ma tycz na na -
zwa or kie stry to łącz na wa ga
wszyst kich człon ków ze spo łu oraz
ich for te pia nu. Kon cert od bę dzie
się w sa li wi do wi sko wej BOK

1 mar ca o godz. 18.00. Wstęp
wol ny.

Te atr Te le wi zji
Pod su mo wa niem ob cho dów

Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł -
nie rzy Wy klę tych” bę dzie po kaz
spek ta klu Te atru Te le wi zji pt.
„Taj ny współ pra cow nik”, wy sta -
wio ne go w ra mach cy klu „Sce na
Fak tu” TVP. Kan wą dra ma tu jest
praw dzi wa hi sto ria agen ta bez pie -
ki, któ ry nie mal do koń ca swo je go
ży cia po zo stał nie zde ma sko wa ny,
cie sząc się opi nią za słu żo ne go pe -
da go ga i wy cho waw cy wie lu po ko -
leń mło dzie ży. Po kaz fil mu od bę -
dzie się 2 mar ca o go dzi nie 10.00.
w „Ki nie na bo ku” w Bia ło łęc kim
Ośrod ku Kul tu ry. Wstęp wol ny.

W 2011 r. dzień 1 mar ca usta -
no wio no Na ro do wym Dniem Pa -
mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”,
a więc tych spo śród żoł nie rzy
pod ziem nej kon spi ra cji, któ rzy
nie po go dzi li się z utra tą su we -
ren no ści Pol ski po ro ku 1945.

mj

– My ślę, że na po czą tek war to
wy ja śnić na szym młod szym
i mniej za in te re so wa nym hi sto rią
czy tel ni kom, kto kry je się
pod okre śle niem „Żoł nie rze Wy -
klę ci”.

– „Żoł nie rza mi Wy klę ty mi” na -
zy wa my zbroj ne pod zie mie nie -
pod le gło ścio we po wsta łe ja ko od -
po wiedź na so wie ty za cję Pol ski
i ter ror ko mu ni stycz ny. W więk -
szo ści two rzy li je lu dzie, któ rzy
wal kę w obro nie nie pod le gło ści
za czę li już we wrze śniu 1939 ro -
ku. Je stem prze ko na ny, że więk -
szość z „wy klę tych” po kosz ma rze
woj ny mia ła dość kon spi ra cji,
bro ni i par ty zant ki. Więk szość
z nich mia ła do kąd wra cać: do ro -
dzin, na rze czo nych, dziew czyn. Ci
lu dzie w pew nym sen sie zo sta li
zmu sze ni do wal ki. Naj zwy czaj -
niej w świe cie nie chcie li zo stać
za mor do wa ni gdzieś w ostę pie le -
śnym czy w piw ni cach NKWD
i UB. W wię zie niach i obo zach
ko mu ni stycz nych do po ło wy
lat 50-tych umar ło 21 tys. lu dzi!
Do dziś nie zna my i praw do po -
dob nie ni gdy nie po zna my peł nej
licz by strat pod zie mia nie pod le -
gło ścio we go lat 1944–56.

– A skąd wzię ła się sa ma na zwa
„Żoł nie rze Wy klę ci”?

– Po nie waż ko mu ni stycz na pro -
pa gan da od są dzi ła ich od czci
i po zba wi ła ja kiej kol wiek god no -
ści, a mo tyw ich wal ki uka za ła
w wy jąt ko wo pod łym i kłam li wym

świe tle. Przez pra wie pół wie ku
w PRL o tych lu dziach nie mó -
wio no wca le. A je śli mó wio no, to
wy łącz nie źle. Ci, któ rzy prze ży li,
by li na za wsze na pięt no wa ni
i zmu sze ni do mil cze nia. In wi gi lo -
wa no ich czę sto do koń ca ży cia.
To by li oby wa te le II, je śli
nie III ka te go rii. Więk szość z po -
le głych i za mor do wa nych spo czy -
wa w nie zna nych miej scach: ostę -
pach le śnych, tor fo wi skach,
pod mu rem cmen tar nym.

– Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł -
nie rzy Wy klę tych ob cho dzi my
od 2011 r., ale świę to to na le ży
do ma ło zna nych.

– Nie zga dzam się z Pa nem.
Z ka żdym ro kiem za uwa żam co -
raz więk sze za in te re so wa nie i ak -
tyw ność, zwłasz cza ze stro ny mło -
de go po ko le nia. Prze ja wy ta kiej
ak tyw no ści są ró żno ra kie: udział
w gru pach re kon struk cyj nych, raj -

dach w ró żnych czę ściach kra ju
szla kiem słyn nych od dzia łów, in -
sce ni za cje hi sto rycz ne, im pre zy
spor to we. Fan ta stycz ną rze czą są
mu ra le upa mięt nia ją ce „wy klę -
tych”.

– Przy oka zji war to wspo mnieć,
że na Bia ło łę ce ma my ta bli cę pa -
miąt ko wą po świę co ną po sta ci
ppł ka Łu ka sza Cie pliń skie go, za -
mor do wa ne go po po ka zo wym
pro ce sie. 1 mar ca mi ja ją 64 la ta
od je go śmier ci. Ale wróć my
do te ma tu po pu la ry za cji po sta ci
„Żoł nie rzy Wy klę tych”. Cze go
bra ku je naj bar dziej?

– Ubo le wam, że brak jest fil -
mów o tej te ma ty ce. I nie ko niecz -
nie hi sto rycz nych. Nie któ rzy lu -
dzie i epi zo dy z tam te go okre su
to go to wy sce na riusz na do bry
film sen sa cyj ny.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał Do mi nik Ga dom ski

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

“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. 
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Święto „Żołnierzy Wyklętych”
� Wielkimi krokami zbliża się święto „Żołnierzy
Wyklętych”. Mieszkańcy Białołęki będą mogli wziąć
udział w uroczystych obchodach idąc do kina,
na koncert lub na wystawę. Wstęp wolny!

Warto świętować 1 marca
� Od kilku lat na początku marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. O tym, kim byli i dlaczego warto pamiętać o tym święcie rozmawiałem
z Robertem Radzikiem, białołęckim pasjonatem historii XX wieku, przygotowującym
doktorat o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.





INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

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

NAUKA
·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 pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253- 670
·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
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

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

RÓŻNE

NOWY SKLEP Z BIELIZNĄ DAMSKĄ
I MĘSKĄ, BIUSTONOSZE POLSKICH FIRM
W ROZSĄDNYCH CENACH. BAZAREK PRZY

ŚWIATOWIDA, PAWILON NR 8

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Skup książek, różne dziedziny, kupujemy także
szkło, porcelanę, pamiątki PRL-u inne starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

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

PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  SSttoołłeecczznneeggoo  WWaarrsszzaawwyy,,  DDzziieellnniiccaa  BBiiaałłoołłęękkaa,,  uull..  MMooddlliińńsskkaa  119977, 0033--
112222  WWaarrsszzaawwaa,,  rreepprreezzeennttoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  PPiioottrraa  SSmmoocczzyyńńsskkiieeggoo--  ZZaassttęęppccęę  BBuurrmmiissttrrzzaa
DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa,, złożony 13 stycznia 2015 r., zmieniony 26 stycznia 2015 r.
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
szkoły z oddziałami przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek
ew. nr 96/7, 104/2, 106/4 i 106/7 z obrębu 4-06-31 oraz budowie infrastruktury
towarzyszącej na działkach ew. nr 105 z obrębu 4-06-31, dz. ew. nr 5/1 z obr. 4-06-33
oraz dz. ew. nr 6/4 i 5/9 z obrębu 4-06-34 przyul. Myśliborskiej 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.






