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Awan tu ra na bia ło łęc kim fo -
rum na sze go por ta lu to czy się
od po nad mie sią ca. Część lo ka to -
rów jest wście kła, że ad mi ni stra -
cja żą da wy ku pie nia miejsc par -
kin go wych. In ni nie są za do wo le -
ni, że przy je żdża ją cy do nich go -
ście nie ma ją gdzie za par ko wać.
Zde cy do wa na więk szość po mstu -
je na czę ste wi zy ty stra żni ków
miej skich i man da ty za nie wła ści -
we par ko wa nie. – W ten spo sób
ad mi ni stra tor chce nas zmu sić

do wy ku pie nia do dat ko wych
miejsc par kin go wych – mó wią.

– Blo ków du żo, miesz kań ców
jesz cze wię cej, a miejsc par kin go -
wych kil ka na ście. Jak nie wy ku -
pisz so bie miej sca za pięć ty się cy
zło tych, to nie za par ku jesz, a jak
za trzy masz się w nie do zwo lo nym
miej scu, to masz man dat i tak
prak tycz nie kil ka ra zy w ty go -
dniu! Straż miej ska to czę sty gość,
ad mi ni stra cja nic nie ro bi – stwo -
rzy li kil ka na ście miejsc. A gdzie

resz ta? Gdzie ma ją par ko wać go -
ście? To ja kiś ab surd! – pie kli się

in ter naut ka tar cho mi nian ka1.
Wtó ru je jej użyt kow nik lo ka -

torrr: – Też miesz kam na tym
osie dlu i wy naj mu ję miesz ka nie,
oczy wi ście miej sca par kin go we go
nie mam, a już czte ry bi le ci ki ze -
bra łem i jesz cze mi ze psu li pa no -
wie ze stra ży miej skiej wy cie racz -

dokończenie na stronie 2

Osiedle nie dla gości
� Mieszkańcy osiedla BMI przy ulicy Mehoffera narzekają na brak miejsc do parkowania.
– Goście nie mają gdzie parkować i wciąż jest wzywana straż miejska – denerwują się.
– Nie mają gdzie parkować, ponieważ gdy rodzina ma cztery samochody, to parkują je
na miejscach dla gości. A tych jest kilkadziesiąt – ripostuje administrator.

Większość
miejsc garażowych
na Mehoffera została
wykupiona blisko dziesięć
lat temu. W tej chwili
pozostały już tylko trzy
wolne miejsca postojowe
– na świeżym powietrzu.
Ich cena to 5000 złotych
brutto.
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kę. Wcze śniej nie by ło z tym pro -
ble mu, a te raz co dzień straż miej -
ska… ma sa kra ja kaś – uża la się.

Wy mia na zdań w tym wąt ku to
do bry ma te riał na ba da nia so cjo lo -
gicz ne. In ni użyt kow ni cy ma ją bo -
wiem zu peł nie in ne, zde cy do wa nie
bar dziej prak tycz ne spoj rze nie
na pro blem wy naj mu miejsc par -
kin go wych. Od daj my głos fo ru mo -
wicz ce Zi pa Dum na: – Te kil ka na -
ście miejsc po win no być wła śnie
dla go ści. Miesz kań cy po win ni
mieć wy ku pio ne miej sca, na któ -
rych bę dą trzy ma li swo je pry wat ne
ma szy ny. Jak so bie ku pisz sza fę
trzy drzwio wą, któ ra nie zmie ści Ci
się w miesz ka niu, to też od ad mi ni -
stra cji za żą dasz dar mo we go udo -
stęp nie nia po miesz cze nia, gdzie
bę dziesz trzy mał me bel? A 5000 zł
za miej sce to pra wie dar mo.

Swo ją opi nię wy ra zi ła ta kże
Re nia: – Tar cho mian ko: na ka -

żdym no wym osie dlu trze ba so bie
wy ku pić miej sce po sto jo we. Je śli
wła ści ciel ka nie wy ku pi ła, to par -
kuj na uli cy, trze ba by ło się za py -
tać przed wy na ję ciem, czy
do miesz ka nia przy na le ży miej sce
po sto jo we. Na mo im osie dlu też
wszyst kie miej sca są wy ku pio ne,
a go ście par ku ją na uli cy. Pro szę
prze stać krzy czeć, wy zy wać i ob -
wi niać świat za swo ją głu po tę
– pi sze Re nia.

Jak to jest z tym par ko wa niem?
Więk szość miejsc ga ra żo wych

na Me hof fe ra zo sta ła wy ku pio na
bli sko dzie sięć lat te mu. W tej
chwi li po zo sta ły już tyl ko trzy
wol ne miej sca po sto jo we
– na świe żym po wie trzu. Ich ce na
to 5000 zło tych brut to. Miejsc
na świe żym po wie trzu prze zna -
czo nych dla go ści jest trzy dzie ści.

Sta ni sław Ro ma now ski, ad mi -
ni stra tor osie dla przy Me hof fe ra
uwa ża, że po sta wa rosz cze nio wa

wie lu miesz kań ców to zwy kłe „bi -
cie pia ny”. – Osie dle wy po sa żo ne
jest w kil ka dzie siąt miejsc par kin -
go wych, na któ rych mo gą par ko -
wać oso by przy je żdża ją ce w od -
wie dzi ny. Nie ste ty, wie lu miesz -
kań ców ma kil ka sa mo cho dów
a wy ku pio ne jed no miej sce. Dla -
te go par ku ją na miej scach dla go -
ści – mó wi. – Chcę też pod kre ślić,
że to nie ja wzy wam na osie dle
straż miej ską, o co je stem no to -
rycz nie po są dza ny. Ro bią to sa mi
miesz kań cy, czę sto przed sta wia -
jąc się przez te le fon za ad mi ni -
stra to ra.

Rze czy wi ście, funk cjo na riu sze
stra ży są na Me hof fe ra nie zwy kle
czę stym go ściem. – W tym ro ku
mie li śmy tam po nad osiem dzie -
siąt (!) in ter wen cji – mó wi Mo ni -
ka Ni żniak, rzecz nicz ka stra ży.
– Jed nak man da ty wy pi su je my
wy łącz nie wte dy, gdy kie row cy
par ku ją po za miej scem do te go
prze zna czo nym, a nie za par ko -
wa nie na miej scach dla go ści
– wy ja śnia.

Prze my sław Bur kie wicz

dokończenie ze strony 1

Osiedle nie dla gości

W związ ku z bu do wą ka na li za cji
na uli cy Głę boc kiej, część tej uli cy
zo sta ła wy łą czo na z ru chu, a ob jaz -
dy po pro wa dzo no m.in. uli cą Skarb -
ka z Gór. Pie si mi ja ją się tam z sa -
mo cho da mi, na śle po, w cał ko wi -
tych ciem no ściach – pi sze czy tel nik.

Na od cin ku Skarb ka z Gór
przed skrzy żo wa niem z Głę boc ką
znaj du je się jed no kie run ko wy od ci -

nek, z któ re go ko rzy sta ją sa mo cho -
dy, ale też pie si. Jest to naj krót sze
doj ście do przy stan ków ko mu ni ka -
cji miej skiej dla miesz kań ców osie -
dli przy ul. Okrą głej. Dro ga w tym
miej scu jest wą ska, nie ma wy dzie -
lo ne go chod ni ka, a do te go pa nu ją
tu taj egip skie ciem no ści – nie ma
żad ne go oświe tle nia, choć by jed nej
dzia ła ją cej lam py. Prze ci ska nie się

mię dzy sa mo cho da mi, w to tal nych
ciem no ściach, jest ogrom nie nie -
bez piecz ne! Pro si my o in ter wen cję,
mo że uda się za in te re so wać wła dze
dziel ni cy i wy ko nać tu taj tym cza so -
we oświe tle nie al bo wy dzie lić chod -
nik dla pie szych.

Czy tel nik

Od po wia da Piotr Smo czyń ski,
wice bur mistrz Bia ło łę ki:

– Nie ma mo żli wo ści usta wie -
nia w tym miej scu la tarń ze
wzglę du na brak oka blo wa nia.
Usta wie nie i pod łą cze nie oświe -
tle nia tym cza so we go spo wo do wa -
ło by ob ni że nie mo cy i zga śnię cie
la tarń np. na ul. Głę boc kiej. Tak
by ło, gdy od pa li li śmy lam py
w par ku przy Ma gicz nej. Już te raz
świe ci się co trze cia, i to z ener go -
osz częd ny mi, le do wy mi ża rów ka -
mi. W tym ro ku po wsta nie no wy,
moc niej szy trans for ma tor. Tym
bar dziej że chce my w tym miej scu
zbu do wać przed szko le ze żłob -
kiem. Oświe tle nie wzdłuż oko licz -
nych ulic po ja wi się naj wcze śniej
w 2017 ro ku.

List do re dak cji
O ciem no ściach na Skarb ka z Gór
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W spo tka niu z miesz kań ca mi
uczest ni czy li bur mi strzo wie Piotr
Ja wor ski i Piotr Smo czyń ski,
urzęd ni cy z Za rzą du Miej skich In -
we sty cji Dro go wych oraz Da niel
Pie trzak, pro jek tant uli cy. We dług
je go kon cep cji Głę boc ka bę dzie
mia ła jed ną jezd nię po jed nym
pa sie ru chu w ka żdą stro nę.
U zbie gu z uli ca mi Po dwój ną,
Kar to gra ficz ną i Siecz ną in ży nier
za pro po no wał ma łe rond ka. Nie
spodo ba ło się to miesz kań com.
– I tak wszy scy bę dą po nich jeź -

dzić na wprost. Lep sze by ły by
świa tła – sko men to wał pan Do -
nat. – Świa tła za kor ko wa ły by oko -
li cę, a spo sób jaz dy za le żeć bę dzie
tyl ko od kul tu ry kie row ców.

Z przed miej skiej szo sy głów na
uli ca wschod niej Bia ło łę ki sta nie
się wiel ko miej ską ar te rią. Po za -
koń cze niu prac przy bu do wie ka -
na li za cji ZMID wy bu du je Głę -
boc ka od pod szew ki. – Na kom -
plek so wą prze bu do wę Głę boc kiej
uda ło się nam wy wal czyć aż 21
mln zło tych. Pie nię dzy po win no
też star czyć na od ci nek ul. Be ren -
so na po mię dzy Głę boc ką a Ką ta -
mi Gro dzi ski mi – mó wi za do wo -
lo ny rad ny Wal de mar Ro szak,
prze wod ni czą cy dziel ni co wej ko -
mi sji in we sty cji. – Chce my, aby
Głę boc ka sta ła się peł ną zie le ni,
no wo cze sną, re pre zen ta cyj ną uli -
cą Zie lo nej Bia ło łę ki – do da je.

Dłu ga dys ku sja wy wią za ła się
w spra wie pa sa zie le ni pro po no -
wa ne go mię dzy jezd nią a ście żką
ro we ro wą. – Po co tu taj ta ki wą -
ski traw ni czek? Za raz roz je żdżą
go sa mo cho dy i bę dzie bre ja, jak
na Be ren so na – za uwa żył pan An -
drzej. Pro jek tant od parł, że jest to
miej sce, w któ rym stać bę dą la tar -
nie ulicz ne. – Aby unik nąć w tym
miej scu dzi kie go par ko wa nia mo -
żna po sa dzić krze wy lub usta wić
pa choł ki – od po wie dział.

Du żym pro ble mem oka zał się
ta kże brak miejsc par kin go wych
w pro jek cie. Za pla no wa no je tyl -
ko w miej scu pę tli au to bu so wej
Le wan dów, ale nie wia do mo, czy
po wsta ną. Na pew no nie bę dzie
ich wzdłuż Głę boc kiej. – A gdy
ro dzi na do mnie przy je dzie? Al bo
zna jo mi? Gdzie ma ją par ko wać?
– py ta ła jed na z ko biet. Wi ce bur -
mistrz Smo czyń ski od parł, że
mia sto nie mo że bu do wać par kin -

gów osie dlo wych. Od te go są de -
we lo pe rzy, któ rzy ma ją obo wią -
zek za pew nie nia miejsc ga ra żo -
wych i par kin go wych dla swo ich
klien tów i ich go ści. – Wzdłuż uli -
cy nie ma na to miej sca – do dał
in ży nier Pie trzak. – A po la?
– spy tał pan Do nat. – Po la są pry -
wat ne. Co by ło by, gdy by pa nu
ktoś za jął pół miesz ka nia? – sko -
men to wał ktoś z sa li.

Kie dy Siecz na?
A co z bu do wą po przecz nej

do Głę boc kiej uli cy Siecz nej?
– Są dzę, że bu do wa uli cy Siecz nej
roz pocz nie się w cią gu 2–3 lat
– mó wi rad ny Wal de mar Ro szak.
– Gdy bę dzie go to wa, to skrzy żo -
wa nie Głę boc kiej i Siecz nej bę -
dzie bar dzo ob cią żo ne ru chem
– do da je. – Dla te go też uwa żam,
że na le ży je za pro jek to wać w ta ki
spo sób, aby by ło go to we na je go
przy ję cie. Ron do mu si więc być

zna czą co więk sze, być mo że na -
wet tur bi no we, czy li z wy dzie lo ny -
mi pa sa mi dla ró żnych kie run ków
ru chu. W pla nie miej sco wym
Siecz na to naj wa żniej sza uli ca
w re la cji wschód -za chód, po mię -
dzy ul. Le wan dów a Tra są To ruń -
ską. Tę dy po ja dą naj więk sze au to -
bu sy, któ re ob słu żą wiel kie osie -
dla miesz ka nio we le żą ce na
wschód od Głę boc kiej – mó wi
rad ny.

– We źmie my te uwa gi do ser ca
i bę dzie my sta ra li się wpły nąć
na ZMID, by się do nich do sto so -
wał – pod su mo wał spo tka nie bur -
mistrz Piotr Ja wor ski.

– Przed pro jek tan tem stoi nie -
zwy kle trud ne za da nie – twier dzi
rad ny Wal de mar Ro szak. – Trze -
ba po go dzić dwa sprzecz ne ce le.
Głę boc ka jest jed ną z naj bar dziej
ob cią żo nych ru chem sa mo cho -
dów dróg wschod niej Bia ło łę ki
i tak bę dzie jesz cze przez kil ka
lat. Trze ba jed nak od dać uli cę
miesz kań com. Tu bę dą spa ce ro -
wać, spo ty kać się i ro bić za ku py.
Tę dy doj dą do Ma gicz ne go Par ku,
szkół, do mu kul tu ry i ki na.

Ja ka po win na być Głę boc ka?
Cze ka my na Pań stwa e -ma ile: re -
dak cja@ga ze ta echo.pl.

Prze my sław Bur kie wicz

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Mieszkańcy mają wątpliwości i pytania

Jakiej Głębockiej chcemy?
� Gorące było spotkanie urzędników z mieszkańcami Białołęki w sprawie przyszłego
wyglądu Głębockiej. Ulica będzie miała jedną jezdnię i po jednym pasie ruchu w obie
strony. Projektanci proponują ronda u zbiegu z ulicami Podwójną, Kartograficzną
i Sieczną. – Nie potrzeba ich tylu! Lepsze byłyby światła – komentowali mieszkańcy.
– Spokojnie, to dopiero pierwszy projekt – uspokajał burmistrz Piotr Jaworski.

Z przedmiejskiej
szosy główna ulica
Zielonej Białołęki stanie
się wielkomiejską arterią.
Po zakończeniu prac
przy budowie kanalizacji
Głębocka będzie
zbudowana
od podszewki.

W Polsce według statystyk, dolegliwościami

stóp objętych jest 70-80% populacji ludzi

dorosłych, wady stóp stwierdza się u dzieci w

wieku przedszkolnym. Najczęściej spotyka się

płaskostopie , które występuje jako wada nabyta

i może pojawić się w każdym wieku.  Ostatnimi

laty częste są publikacje dotyczące płaskostopia

u dzieci. Wynika to ze skali zjawiska. Wśród

wielu czynników sprzyjających płaskostopiu

należy nadmienić nadwagę, małą aktywność

fizyczną. Prawidłowo zaprojektowane wkładki

indywidualne stabilizują, amortyzują, korygują

ułożenie stóp. Chcąc wyeliminować

dolegliwości bólowe stóp, kolan, bioder,

kręgosłupa a nawet głowy należy ustawić stopy

a tym samym ciało w prawidłowej pozycji,

przywracając prawidłową oś kończyn dolnych.

Dokonać tego mogą właściwie dobrane wkładki,

przyczyniając się do stabilizacji mięśniowo-

więzadłowej, korygujące płaskostopie,

koślawość oraz szpotawość kończyn. W

gabinecie Physio Medica dokonujemy

komputerowego badania i analizy stóp w ujęciu

statycznym Podoscan 2D i dynamicznym

Platforma Interaktywna ( badanie

podobarometryczne ). Podoscan skanuje

podeszwową stronę stóp, wynik pozwala na

analizę wysklepienia łuku podłużnego,

poprzecznego, ustawienia kątowego palców I i V

oraz ustawienie kości piętowej. Wykorzystywana

w naszym gabinecie Platforma Interaktywna jest

innowacyjnym narzędziem diagnozującym siły

nacisku na podłoże, pozwala na analizę

poszczególnych faz chodu.  

Zebrane wyniki badań stanowią podstawę do

projektowania indywidualnych wkładek

ortopedycznych ( niezależnie dla stopy prawej

oraz lewej ). 

WWkkłłaaddkkii  ddllaa::

�diabetyków

�businesswoman ( chodzenie w obuwiu na

wysokim obcasie powoduje zaburzenia w

budowie stóp, długotrwałe chodzenie w obuwiu

na wysokim obcasie powoduje zmniejszenie

ruchomości w stawach skokowych, wydłuża

czas trwania faz chodu). PPaammiięęttaajjmmyy  ––  lluuddzzkkiiee

ssttooppyy  nniiee  ssąą  pprrzzyyssttoossoowwaannee  ddoo  nnoosszzeenniiaa  oobbuuwwiiaa

nnaa  wwyyssookkiimm  oobbccaassiiee!!!!!!

�sportowców i osób aktywnych sportowo,

odciążając i amortyzując śródstopie, palce stóp

�osób aktywnych zawodowo

wkładki wskazane są również dla osób z

halluxami, modzelami

WWkkłłaaddkkii  ssttoossuujjeemmyy  ww  pprrzzyyppaaddkkuu::

�koślawość i szpotawość kolan oraz stawów

skokowych

�płaskostopia podłużnego, poprzecznego,

stopie wydrążonej

�konieczności wyrównania różnicy w

długości kończyn, 

�odciążenia ostrogi piętowej 

wkładki indywidualne należy stosować przy

bólach śródstopia, bólach kręgosłupa, wadach

postawy.

Ponadto oferujemy ortezy odciążająco-

korygujące ( hallux valgus, palce młotkowate,

młoteczkowate, szponiaste ), oraz profesjonalne

kosmetyki do pielęgnacji stóp.

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

ddoo  lloo  ggiiii

STÓJ TWARDO, STĄPAJ ZDROWO

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

tel. 669 811 122, 22/ 300 40 66



Jak wy glą dał se zon w dziel ni cy?
We dług da nych Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Spor tu od grud nia
do mar ca ze śli zgaw ki przy Stru my -
ko wej sko rzy sta ło bli sko 15 ty się cy
osób – dzie ci i do ro słych – w ra -
mach wejść bi le to wa nych, „szkol -
nych” oraz za jęć „Zi my w mie ście”.
– Z lo do wi ska, w dni po wsze dnie
w go dzi nach 8.00–14.00, mo gły
bez płat nie ko rzy stać gru py szkol ne
pod opie ką na uczy cie la – mó wi
Adam Bo niec ki, dy rek tor BOS. 

Trzy lo do wi ska
Po pu lar ność rze czy wi ście du ża,

ale nie mo żna za po mi nać, że lo do -
wi sko na Stru my ko wej jest je dy nym
w dziel ni cy, w któ rej miesz ka po -
nad 100 ty się cy lu dzi. Nic więc dziw -
ne go, że miesz kań cy szu ka ją, je śli
nie al ter na ty wy w in nych dziel ni -
cach, to spo so bów na roz wi nię cie lo -
do wej ba zy. Do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go zgło szo no dwa wnio ski
w spra wie bu do wy sztucz nych lo do -
wisk – jed ne go przy szko le na Pod -
ró żni czej i dru gie go obok pod sta -
wów ki na Ko biał ce. Zysk dla wszyst -

kich: bia ło łę cza nie miesz ka ją cy z da -
la od No wo dwo rów bę dą mie li bli -
żej do lo do wi ska, a to na Stru my ko -
wej bę dzie mniej ob cią żo ne.

Czy jest sens? Adam Bo niec ki
twier dzi, że tak. – W związ ku
z tym, iż licz ba miesz kań ców za -
miesz ku ją cych na szą dziel ni cę sta -
le ro śnie, ka żdy no wy obiekt spor -
to wo -re kre acyj ny jest bar dzo po -
trzeb ny. Zwłasz cza, iż Bia ło łę ka
jest roz le głą dziel ni cą i wie lo funk -
cyj ne obiek ty spor to wo -re kre acyj -
ne w ró żnych lo ka li za cjach znacz -
nie uła twi ły by miesz kań com ko rzy -
sta nie z te go ty pu in fra struk tu ry.

A wie le wska zu je na to, że nie -
dłu go se zon dla ły żwia rzy bę dzie
trwał du żo dłu żej. – Bia ło łęc ki
Ośro dek Spor tu pla nu je w naj bli -
ższym cza sie mo der ni za cję lo do -
wi ska przy uli cy Stru my ko wej 21.
Pla ny mo der ni za cji obej mu ją
m.in. za da sze nie obiek tu oraz
roz bu do wę za ple cza szat nio wo -
-sa ni tar ne go, tak aby stał się on
obiek tem ca ło rocz nym – w se zo -
nie zi mo wym lo do wi sko, w se zo -
nie let nim bo isko wie lo funk cyj ne.
Obec nie je ste śmy na eta pie bu -
dże to wa nia pro jek tu.

(wt)

Przy po mnij my: w ubie głym ro -
ku po ja wi ła się ini cja ty wa zbu do -
wa nia na Bia ło łę ce stre et wor ko ut
par ku – urzą dzeń, gdzie w ple ne -
rze mo żna ćwi czyć zwi sy, pod cią -
ga nia i in ne te go ty pu ewo lu cje.
Głów ną za sa dą jest wy ko rzy sta nie
ma sy wła sne go cia ła, stąd przy -
rzą dy to drą żki, po rę cze czy dra -
bin ki. O po my śle pi sa li śmy już
w ubie głym ro ku – wte dy roz wa -
ża no lo ka li za cje w par ku przy Pi -
cas sa bądź Od kry tej. Te raz kon -
cep cja się nie co zmie ni ła: bra ne
pod uwa gę są par ki przy Ma gicz -
nej i Stru my ko wej. To ozna cza, że

po wsta nie nie je den, ale dwa par -
ki do ćwi czeń – ka żdy po zwa la ją -
cy na jed no cze sne tre nin gi czter -
na stu osób.

Kie dy? Do kład ne go ter mi nu
jesz cze nie ma. Wia do mo, że bę -
dzie to w tym ro ku. Naj praw do -
po dob niej pod czas wa ka cji. 

– To pierw szy etap re ali zo wa nia
tej in we sty cji, bo je że li urzą dze nia
bę dą cie szy ły się za in te re so wa niem
wśród miesz kań ców, suk ce syw nie
in fra struk tu rę stre et wor ko utu bę -
dzie my roz bu do wy wać – za po wia -
da rad ny Mar cin Ko ro waj.

(red)

Gdzie powstaną drążki do ćwiczeń?
� Wraca sprawa budowy miejsca, w którym będzie
można uprawiać street workout.

Trzy lodowiska na Białołęce?
� Sezon lodowiskowy na Białołęce już się zakończył – łyżwy trafiły na pawlacze i do
piwnic, skąd wrócą najwcześniej pod koniec roku. Być może już na zadaszoną ślizgawkę.

Nie ste ty uzdol nie nia te czę -
sto nie są roz wi ja ne i sty mu -
lo wa ne w od po wied ni spo sób,
jak rów nież zła ja kość edu ka -
cji ma te ma tycz nej dla roz wo -
ju umy sło we go dzie ci mo że
przy nieść szko dy, dla te go
licz ba dzie ci ma ją cych pro -
ble my z ma te ma ty ką cią gle
ro śnie. 

Ba da nia po twier dza ją, że
kło po ty z ma te ma ty ką za czy -
na ją się już na szcze blu edu -
ka cji klas I -III, dla te go
Przed szko le Aka de ro przy bli -
ża dzie ciom świat dzia łań
i zna ków ma te ma tycz nych
w opar ciu o me to dy uzna nych
au to rów w edu ka cji przed -
szkol nej i wcze snosz kol nej. 

Najlepsze metody
Wy bra ne me to dy w Przed -

szko lu Aka de ro są obec nie
naj lep szy mi me to da mi w Pol -
sce prze ka zu ją ce w od po -
wied ni spo sób wie dzę do osią -
gnię cia suk ce sów w edu ka cji
ma te ma tycz nej w wie ku
szkol nym.

Przed szko le Aka de ro kła -
dzie na cisk na na ucza nie ma -
te ma ty ki już w naj młod szych
gru pach wie ko wych, po nie -
waż w wie ku przed szkol nym
dzie ci ma ją opty mal ną wra -
żli wość na roz wi ja nie spraw -
no ści in te lek tu al nych, któ re
są an ga żo wa ne w na by wa nie
wia do mo ści i umie jęt no ści
ma te ma tycz nych. Po nad to

w Aka de ro pod czas za baw
i gier ma te ma tycz nych dzie ci
kształ tu ją od por ność emo cjo -
nal ną oraz zdol ność do po -
dej mo wa nia wy sił ku umy sło -
we go, a co za tym idzie dzie -
ci 6-let nie bar dzo do brze od -
naj du ją się w kla sie I, gdzie
mu szą zdać się na wy si łek in -
te lek tu al ny pod czas sy tu acji
stre so wych.

Dzię ki me to dom sto so wa -
nym w Przed szko lu Aka de ro
dzie ci osią ga ją od po wied nie
kom pe ten cje w za kre sie edu -
ka cji ma te ma tycz nej do osią -
gnię cia suk ce su w szko le.

AKADERO 
POLSKO - ANGIELSKIE 

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE 
I ŻŁOBEK

ul. Strumykowa 23A
tel. 500 650 220
www.akadero.pl

DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  uucczzyyćć
mmaatteemmaattyykkii  jjuużż  ww  pprrzzeeddsszzkkoolluu
�Wię cej niż po ło wa pol skich dzie ci wy ka zu je się uzdol nie nia mi ma te ma -
tycz ny mi już w przed szko lu, a co czwar te dziec ko jest wy bit nie uzdolnione. 
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To po lo wa jest dość dłu ga, bie -
gnie od Ksią żko wej do Han ki Or -
do nów ny. Znaj du ją się przy niej
do my jed no ro dzin ne, ale ta kże
blo ki miesz kal ne. Uli ca Pa słęc ka
z ko lei prze ci na To po lo wą
pod ką tem pro stym. Po za lo ka li -
za cją łą czy je jesz cze jed no: obie
nie ma ją za rów no na wierzch ni,
jak i chod ni ków. Gdy tyl ko spad -
nie deszcz, uli ce zmie nia ją się
w błot ne szla ki. Na do da tek daw -
no nie by ło tu spy cha cza i co
chwi lę w „jezd ni” po ja wia ją się
ko lej ne dziu ry. Po opa dach wy -
peł nia je sza ro -brą zo wa bre ja. Pa -
sta do bu tów i szczot ki do czysz -
cze nia są za pew ne jed nym z czę -
ściej ku po wa nych przez miesz -
kań ców ar ty ku łów.

– Dra mat – mó wi mło da ko bie -
ta z wóz kiem dzie cię cym. – Po wo -
li za czy nam tra cić sens co dzien -
ne go pra nia spodni, bo i tak za -
wsze ra no uta plam w brei. Chy ba
mu szę po cze kać do la ta, aż bę -
dzie su cho – de ner wu je się, prze -
py cha jąc wó zek przez wer te py.

Już za czte ry la ta
Coś mo że jed nak wresz cie

drgnie. – Wzdłuż utwar dzo ne go
od cin ka ul. To po lo wej jesz cze
w tym ro ku zbu do wa ny zo sta nie
chod nik. Wła dze Bia ło łę ki też
zda ją so bie spra wę z pro ble mu,
ja ki sta no wi nie utwar dzo ny od ci -
nek tej dro gi. Nie ste ty obec nie
dziel ni ca nie ma pie nię dzy
na wpro wa dze nie tej in we sty cji
do bu dże tu – in for mu je Syl wia

Ci szyń ska z bia ło łęc kie go ra tu sza.
Jak mó wi, na po cząt ku ro ku bur -

mistrz dziel ni cy zwró cił się
do pre zy dent Han ny Gron kie -
wicz -Waltz o do pi sa nie do Wie lo -

let niej Pro gno zy Fi nan so wej bu -
do wy uli cy To po lo wej na krót kim
od cin ku mię dzy Pa słęc ką a Or do -
nów ny. Je śli pa ni pre zy dent i rad -
ni War sza wy spoj rzą na Bia ło łę kę
przy chyl nym okiem, to jezd nia
zo sta nie wy bu do wa na w cią gu
naj bli ższych… czte rech lat! – Li -
czy my na sa tys fak cjo nu ją cą od po -
wiedź ze stro ny mia sta – mó wi
Syl wia Ci szyń ska.

– Czte ry la ta?! To chy ba żart.
Ra zem z ko le ga mi zro bi my coś
ta kie go, co w so cja li zmie na zy wa -

no „czy nem spo łecz nym” i w no cy
so bie wy bru ku je my tę uli cę!
Na wła sny koszt, bo prze cież czło -
wie ka szlag tu tra fia! – za rze ka się
je den z miesz kań ców. A co z Pa -
słęc ką? – Co do uli cy Pa słęc kiej
dziel ni ca nie ma w naj bli ższym
cza sie pla nów in we sty cyj nych
– in for mu je Syl wia Ci szyń ska.
A więc jed nak wieś… Do brze, że
wi szą ma gi strac kie ta bli ce z na -
zwa mi ulic. Dzię ki te mu wia do -
mo, że ta wieś to sto li ca.

Prze my sław Bur kie wicz

Brakuje tu tylko gdakania kur

Topolowa i Pasłęcka: wieś to czy miasto
� Obszar ten znajduje się w obrębie Warszawy od ponad sześćdziesięciu lat, ale intensywne zabudowywanie osiedla trwa od mniej więcej
piętnastu. Deweloperzy stawiają tu kolejne bloki, budowane są galerie handlowe. Powstają także domy jednorodzinne. Są jednak dwie ulice,
o których świat zapomniał. – Ulice wyklęte – denerwują się piesi, którzy brną przez błoto.
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Jeśli Hanna
Gronkiewicz-Waltz i radni
Warszawy spojrzą
na Białołękę przychylnym
okiem, to jezdnia zostanie
wybudowana w ciągu
najbliższych… czterech lat!
– Liczymy
na satysfakcjonującą
odpowiedź ze strony
miasta – mówi Sylwia
Ciszyńska.



Wiel kie osie dla le żą ce
na wschód od ul. Głę boc kiej cią -
gną się wą ski mi pa ska mi z pół no -
cy na po łu dnie. Z każ de go z nich

pro wa dzi dłu ga dro ga, „wpa da ją -
ca” do ul. Le wan dów na pół no cy.
W efek cie miesz kań cy ma ją ol -
brzy mie pro ble my ko mu ni ka cyj ne

– chcąc do je chać do Tra sy To ruń -
skiej z do mu le żą ce go 300 me -
trów od niej, mu szą wy ko ny wać
wie lo ki lo me tro we ob jaz dy.

Spójrz my na map kę. W ze szłym
ro ku roz po czę li śmy bu do wę
ul. Kar to gra ficz nej. Za da niem
no wej dro gi jest bez po śred nie po -
łą cze nie tych osie dli z ul. Głę boc -
ką i da lej z Tra są To ruń ską. Dzię -
ki te mu zna czą co skró ci się czas
do jaz du dla kil ku ty się cy miesz -
kań ców. W grud niu za koń czy ła
się bu do wa pierw sze go od cin ka
– do osie dla Le wan dów Park I.
Trwa ją ostat nie pra ce przy na -
stęp nym frag men cie dro gi,
do ul. Ja si niec. Wy ko naw ca cze ka
na kil ka dni do brej po go dy, aby
wy ko nać as fal to wą na wierzch nię.
Wszyst kie pra ce po win ny za koń -
czyć się naj póź niej w kwiet niu.

Wy dłu ża my Kar to gra ficz ną
Na lu to wej se sji ra da dziel ni cy

wy stą pi ła o pie nią dze na bu do wę
na stęp nych od cin ków tej dro gi.
W efek cie, w mar cu przy zna no
nam na ten cel do dat ko we 1,5

mln zło tych. No wa uli ca do trze
więc do ko lej ne go osie dla
– do Le wan dów Park II. Po wsta -
nie jezd nia z chod ni kiem, oświe -
tle niem, pro ga mi zwal nia ją cy mi
i od wod nie niem. Dro ga prze cho -
dzi przez pry wat ne dział ki, więc
zna czą cą część wy dat ków po chło -
ną bar dzo kosz tow ne wy ku py
grun tów.

Kie dy no wa uli ca bę dzie go to -
wa? Naj pierw po wsta nie pro jekt
oraz trze ba bę dzie uzy skać wszyst -
kie wy ma ga ne de cy zje ad mi ni stra -
cyj ne, co nie bę dzie ła twym za da -
niem. W ze szłym ro ku, przy bu do -
wie po przed nich od cin ków
ul. Kar to gra ficz nej nie któ rzy wła -
ści cie le grun tów opro te sto wa li
prak tycz nie wszel kie de cy zje i ze -
zwo le nia. Za ża le nia by ły skła da -
ne, mi mo iż dro ga wid nie je
w obo wią zu ją cym od 2001 ro ku
pla nie miej sco wym. Wszyst kie
pro te sty zo sta ły oczy wi ście od rzu -
co ne, ale spo wo do wa ło to wie lo -
mie sięcz ne opóź nie nie. Je że li po -
zy ski wa nie te re nu i ze zwo leń od -
bę dzie się spraw nie, bu do wa uli cy
roz pocz nie się i być mo że za koń -
czy jesz cze w tym ro ku. Je że li na -
po tka my pro ble my z pro te sta mi,
no wa dro ga po wsta nie na po cząt -
ku 2016 r.

Siecz na na stęp na
W obo wią zu ją cym pla nie miej -

sco wym Siecz na jest naj wa żniej -
szą dro gą w re la cji wschód -za -
chód, po mię dzy ul. Le wan dów
a Tra są To ruń ską. Ma tzw. kla -
sę L, czy li jest na ty le sze ro ka, aby
bez pro ble mu po ru sza ły się
po niej na wet naj więk sze au to bu -
sy ko mu ni ka cji pu blicz nej. Bę dzie
więc peł nić ro lę głów ne go ko ry ta -
rza ko mu ni ka cyj ne go dla miesz -
kań ców osie dli po ło żo nych
na wschód od Głę boc kiej. Uwa -
żam, że bu do wa Siecz nej po win -
na być na stęp ną in we sty cją dro -
go wą w tej czę ści Zie lo nej Bia ło -
łę ki. Li czę na to, że pie nią dze
na ten cel uda się zdo być w cią gu
dwóch lat.

W przy szłym ro ku, kosz tem 21
mln zł, roz pocz nie się kom plek so -
wa prze bu do wa ul. Głę boc kiej.
W ze szłym ty go dniu za pre zen to -
wa no kon cep cję prze bu do wy.
Na spo tka niu zgło si łem wnio sek,
aby skrzy żo wa nie z Siecz ną za -
pro jek to wać w ta ki spo sób, by by -
ło go to we na przy ję cie bar dzo du -
że go, do ce lo we go ru chu po jaz -
dów. Pierw szy krok w kie run ku
po wsta nia Siecz nej zo sta nie wy -
ko na ny.

Wal de mar Ro szak
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Termin: 27.06.2015 – 09.07.2015
Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
ul. Dziatwy 6,  03-109 Warszawa 

KONTAKT  I  REZERWACJA:
madzia.debska@wp.pl  ;  telefon 501-035-698

Zakwaterowanie:
OŚRODEK ELZAM w Krynicy Morskiej.  www.elzam.mierzeja.com
Ośrodek oferuje pokoje typu studio 2 + 2, wszystkie z łazienkami.

Wykwalifikowana kadra ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO
kierownik MAGDALENA DĘBSKA  
wychowawcy ILONA FOLTYN, MONIKA NIEDŹWIEDZKA, MARTYNA KRASNY

W cenie kolonii znajdują się:
• zakwaterowanie, wyżywienie
• opieka wychowawców, opieka medyczna 
i ratownik
• transport autokarem, ubezpieczenie NNW
• atrakcje przewidziane programem

Bogaty program:
• Warsztaty z Akademią Bursztynu oraz gra terenowa z wykrywaczem metalu
• Krynica Morska – wizyta w latarni morskiej, nauka gry w mini golfa, zabawy w Bajkolandii
• Jantar – wizyta w pasiece oraz na fermie strusi,zwiedzanie ośrodka ART Inwazja owadów,
• Mikoszewo – rezerwat „Mewia ŁACHA”,

osada historyczna
• Malbork -  Park Dinozaurów, park linowy,
zamek w Malborku „ Z wizytą u Krzyżaków”
• Frombork – spotkanie u Kopernika, 
rejs statkiem
• dyskoteki, karaoke, chrzest kolonijny, 
gra terenowa, turniej gry w siatkowodę
• ognisko, wieczory tematyczne, pokaz mody
• relaks na plaży :)

Cena 1750 zł   
WAKACJE SĄ OD TEGO,

ABY BAWIĆ SIĘ NA CAŁEGO!!!

KOLONIA
„ZDOBYWCY BURSZTYNOWYCH ZAKĄTKÓW”

Autor jest radnym Białołęki od 2006 roku,
przewodniczącym komisji inwestycyjnej, członkiem

zarządu Stowarzyszenia Zielona Białołęka,
aktywnym społecznikiem 

waldek@roszak.eu, www.roszak.eu

Kartograficzna wkrótce będzie dłuższa. Potem Sieczna
� W niedługim czasie powstanie kolejny odcinek ul. Kartograficznej. Na nową część drogi, która dotrze do najdalszych osiedli Zielonej Białołęki
– tuż przy granicy z Markami, zarezerwowaliśmy już w budżecie 1,5 mln złotych. Następnym zadaniem będzie budowa ul. Siecznej.



Od 22 lu te go do 16 mar ca
– w cią gu za le d wie trzech ty go dni
– straż miej ska in ter we nio wa ła
w tym miej scu aż 12 ra zy, sku tecz -
nie re pe ru jąc bu dżet. Dla cze go
ma ku te mu tak do brą oka zję?

Na od cin ku od Ćmie low skiej
do Ka flo wej są wy ty czo ne za to ki
par kin go we. Po mię dzy ni mi kra wę -
żni ki i chod ni ki – przy naj mniej tak
to wy glą da, choć miej sce nie jest
użyt ko wa ne przez pie szych. Sa mych
stra żni ków in te re su je jed nak miej -
sce na wy so ko ści osie dla Mi le nij -
na 45 i wjazd wy ło żo ny kost ką. To
wła śnie par ku ją cy na tym wjeź dzie
re gu lar nie znaj du ją za wy cie racz ka -
mi swych aut we zwa nia od stra żni -
ków. Nie wa żne, że „wjazd” wjaz -
dem nie jest i pro wa dzi do ni kąd
– koń czy się wraz z chod ni kiem
przy pu stym te re nie po ro śnię tym
ziel skiem i usia nym śmie cia mi.

Dla cze go nie wol no tam par ko -
wać? – Miej sce nie jest uży wa ne

ani przez pie szych ani przez je -
żdżą ce au ta, bo pro wa dzi do ni -
kąd. Ci, któ rzy jesz cze nie wie dzą
o czę stych wi zy tach stra żni ków,
par ku ją tu bez za sta no wie nia. Ko -
mu i w czym to prze szka dza?
– za sta na wia się miesz ka niec i po -
ka zu je man da ty po zo sta wio ne
przez funk cjo na riu szy.

Straż: znak to znak
Za py ta li śmy straż miej ską, czy

nie jest zbyt nad gor li wa w wy ko -
ny wa niu swych obo wiąz ków.

– Sa mi miesz kań cy pro szą nas
o pod ję cie in ter wen cji w związ ku
z nie pra wi dło wym par ko wa niem
po jaz dów w tym miej scu. Oprócz
zgło szeń te le fo nicz nych od dział
te re no wy otrzy mu je rów nież skar -
gi dro gą elek tro nicz ną – twier dzi
Mo ni ka Ni żniak ze stra ży miej -
skiej i do da je, że na ul. Ce ra micz -
nej – po za za to ka mi od ul. Ka flo -
wej do ul. Ćmie low skiej – obo -

wią zu je prze cież za kaz za trzy my -
wa nia się. Wszyst ko jest za tem
zgod ne „z pro ce du ra mi”.

Miesz kań ców śmie szą te wy po -
wie dzi.

– Po co ktoś z osie dla miał by
dzwo nić i ska rżyć na są sia dów,
sko ro au ta ni ko mu nie za wa dza -
ją? Stra żni cy zna leź li miej sce, by
szyb ko wy ro bić nor mę i przy nieść
z pa tro lu pie nią dze – mó wi obu -
rzo ny czy tel nik.

AS

Straż miejska wyrabia normę na Ceramicznej?
� Ceramiczna dołączyła do niechlubnej listy miejsc pewniaków dla straży miejskiej:
ile razy patrol tam zawita, zawsze zbierze żniwa.
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Wa run ki do jaz dy ro we rem są
na Tar cho mi nie i No wo dwo rach
naj lep sze w ca łej dziel ni cy.
Do do sko na ło ści bar dzo da le ko,
bo pra wie wszyst kie wy dzie lo ne
dro gi są zbu do wa ne z be to no wej
kost ki a pro gi wy spo we na Od kry -
tej i Or do nów ny, któ re mia ły
uspo ko ić ruch i roz wiać oba wy ro -
we rzy stów przed ko rzy sta niem
z jezd ni, nie speł nia ją swo jej
funk cji. Jed nak i tak jest znacz nie
le piej niż na wschód od Mo dliń -
skiej, gdzie ro we rem jeź dzi się
z du szą na ra mie niu.

Naj więk szym man ka men tem
dróg ro we ro wych na Tar cho mi nie
jest brak ich cią gło ści. Chy ba naj -
bar dziej ab sur dal nym przy kła dem

jest dro ga na Stru my ko wej (no ta -
be ne zu peł nie nie po trzeb na, bo
na jezd ni są peł ne pro gi), któ ra
koń czy się… metr za skrzy żo wa -
niem z Me hof fe ra. W ra mach ła -
ta nia dziur na ma pie war szaw -
skiej in fra struk tu ry dro go wej Za -
rząd Trans por tu Miej skie go zbu -
du je w tym ro ku 280-me tro wy od -
ci nek, któ ry po łą czy to śle pe za -
koń cze nie ze skrzy żo wa niem
Świa to wi da i Me hof fe ra. Dro ga
ro we ro wa znaj dzie się po po łu -
dnio wej stro nie jezd ni Me hof fe ra,
dzię ki cze mu po wsta nie bar dzo
wy god ne po łą cze nie z ob ję tą stre -
fą za miesz ka nia uli cą Era zma
z Za kro czy mia.

Do mi nik Ga dom ski

280 metrów dla rowerzystów
� Rowerzyści z Tarchomina z radością przyjęliby
wiadomość o budowie drogi rowerowej na ul. Mehoffera.
Niestety w tym roku powstanie tylko krótki łącznik.



Bo iska przy Pi cas sa od dłu gie go
cza su są bez u ży tecz ne. Pod sią ka ją -
ca wo dą spe cjal na na wierzch nia nie
na da je się do gry w pił kę. Wszyst ko
wska zu je na to, że już wkrót ce BOS
prze ka że te re ny Bia ło łęc kie mu
Ośrod ko wi Kul tu ry, któ ry swo ją
sie dzi bę ma po są siedz ku. Ten zaś
mógł by stwo rzyć tam Plac Spor tów
Miej skich. Co to ta kie go?

– To wie lo funk cyj na prze strzeń
spor to wa, na któ rej spo tka ją się
wszyst kie po ko le nia. Se nio rzy bę -
dę mo gli po grać w sza chy, wiel bi -
cie le graf fi ti bę dą mie li miej sce
gdzie roz wi nąć swo ją pa sję nie ła -
miąc prze pi sów. Chce my też
utwo rzyć m.in. plac do gry w siat -
ków kę czy usta wić pił ka rzy ki – wy -
li cza rad ny Mar cin Ko ro waj, ini -
cja tor po my słu. – Nie ukry wam,
że po mysł na ro dził się po od wie -

dze niu Alei Spor tów Miej skich
na Be mo wie. Tam w jed nym miej -
scu jest tor do gry w bo ule, sta no -
wi ska do sza chów, plac za baw dla
dzie ci i bo isko do gry w bi ke po lo.
Mo żna też po grać w pił ka rzy ki,
siat ków kę pla żo wą, ko szy ków kę,
ping -pon ga a na wet po sza leć
w ska te par ku – wy li cza.

Plac Spor tów Miej skich bę dzie
też wy ko rzy sty wa ny ja ko miej sce
ini cja tyw kul tu ral nych. Mo gły by
się tu od by wać ró żne spo tka nia,
warsz ta ty, a la tem na wet ple ne ro -
we ki no.

– Idea za go spo da ro wa nia nie -
użyt ko wa nych bo isk BOS -u jest
re we la cyj na, po zwo li na od zy ska -
nie znacz nych te re nów re kre acyj -
nych i po więk szy park Pi cas sa.
Po mysł, aby zna lazł tam się Plac
Spor tów Miej skich, jest bar dzo

in te re su ją cy. Są dzę, że o przy szłej
funk cji te go te re nu po win ni osta -
tecz nie wy po wie dzieć się miesz -
kań cy. Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu -
ry jesz cze w tym ro ku prze pro wa -
dzi kon sul ta cje w tej spra wie – za -
po wia da dy rek tor BOK Krzysz tof
Mi ko ła jew ski.

Po my słu nie sfi nan su je jed nak
ani BOK ani BOS. Sa mi mu sie li -
by śmy się tym za jąć – w ra mach
bu dże tu oby wa tel skie go.

– Zło ży łem wnio sek o bu do wę
Pla cu Spor tów Miej skich, wy ce ni -
łem go na 600 tys. Już nie dłu go
bę dzie mo żna na nie go gło so wać
– mó wi Mar cin Ko ro waj.

To ozna cza, że skwer mo żna by
wy bu do wać za rok – w tym ro ku
gło su je my na pro jek ty za pla no wa -
ne do zre ali zo wa nia w 2016 r.

AS

Plac Sportów Miejskich za rok przy Picassa?
� Od kilku lat boiska należące do Białołęckiego Ośrodka Sportu przy Picassa są
nieużytkowane. Pojawił się pomysł, jak wykorzystać tę wielką przestrzeń.

Po pa trz my: wia ty dla tych, któ -
rzy chcą tyl ko po sie dzieć, nie na -
ra ża jąc się na wiatr czy deszcz
– są. Plac za baw dla naj młod szych,
li na rium, huś taw ki i rów no wa żnie
– ta kże. Jest na wet pa le ni sko dla
tych, któ rzy chcą coś pik ni ko wo
upich cić. No więc cze go nie ma?

To a let.
Pro za icz na spra wa, o któ rej nikt

nie po my ślał. Do raź ne toi -to iki nie
roz wią zu ją spra wy, bo to jest ta kie
miej sce, gdzie to a le ta po win na być
na sta łe. Nie bie skie bud ki są – mó -
wiąc de li kat nie – nie este tycz ne
i śmier dzą ce. Co za tem zro bić, gdy
ma gia na Ma gicz nej pry ska i przy -
cho dzi pro za ży cia? Iść pod krza -
czek? W XXI wie ku? Obok par ku
na le ży po sta wić sta cjo nar ną to a le -
tę – sa mo czysz czą cą, au to ma tycz -
ną, za drob ną opła tą do stęp ną dla
wszyst kich. Ta ką, ja ka stoi na Tar -
gów ku np. na skwe rze przy ul. Sa -
ma ry tan ka. Ty le, że nie jest to ta nie

roz wią za nie – koszt po sta wie nia
„no wo cze snej sła woj ki” to 180 ty -
się cy, do te go trze ba do li czyć kosz -
ty pro jek tu, uzgod nień i przy łą czy.
Ra zem, we dług wy li czeń po my sło -
daw ców, któ rzy zgło si li pro jekt
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, to
bli sko ćwierć mi lio na.

Za kła da jąc jed nak, że na wet ta ka
to a le ta po wsta nie – czy jej ist nie nie
nie za szko dzi – pa ra dok sal nie
– oko li cy? I nie cho dzi na wet o to,
co w czar nych snach wi dzą jej są sie -
dzi: pi jań stwo, nar ko ty zo wa nie się,
ru ja i po rub stwo – ale o pro ste spra -
wy. Sko ro bo wiem po uru cho mie niu
par ku spa dło na pię cie w sie ci elek -
trycz nej, a nie do stat ki w ci śnie niu
wo dy są ta kże tu od czu wal ne – co
bę dzie po uru cho mie niu to a le ty?

Z dru giej jed nak stro ny – czy nie -
do stat ki in we sty cyj ne na wschod niej
Bia ło łę ce ma ją ozna czać, że cy wi li -
za cja tu nie do trze?

(wt)

Co zrobić, gdy magia
na Magicznej pryska?
� Park przy Magicznej przyciąga małych i dużych. Nie
ulega wątpliwości, że miejsce takie jak to – otwarte
oficjalnie w sierpniu 2014 roku – było potrzebne tej
części Białołęki. Prawie każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Ale czy na pewno?

Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie
za ocz nym od by wa ją się
w week en dy.

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 sze go Li -
ceum.” 

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS - Liceum dla Dorosłych. Osoby, które
chcą zdać egzamin w przyszłym roku, już dziś powinny rozpocząć naukę. 

AKTUALNIE PROWADZIMY
NABÓR NA 

KURS MATURALNY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO
MATURY W 2016 ROKU
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Pią te miej sce sma ku je tym le -
piej, że star to wa ło 141 klu bów
z ca łe go kra ju. A nasz pre zen to wał
się na praw dę do sko na le: czter na -
sto lat ko wie z Bia ło łę ki w po szcze -
gól nych sty lach kla sy fi ko wa li się
na praw dę wy so ko, wcho dząc do fi -
na łów. Bar tek Pa jąk za jął osta tecz -
nie 10 miej sce na 100 me trów sty -
la mi zmien nym i do wol nym; Pa -
tryk Dacz kow ski był dzie wią ty
na 100 me trów grzbie tem a Bar tek
Ga lic ki, któ ry star to wał chy ba we
wszyst kich ka te go riach dy stan so -
wych, w swo ich fi na łach zaj mo wał

ko lej ne lo ka ty po cząw szy od szó -
stej na 50 me trów sty lem grzbie to -
wym a koń cząc na pierw szej na 100
me trów zmien nym w fi na le B.

Bez kon ku ren cyj ny był Jan Ka -
rol czak, uczeń Gim na zjum
nr 121. Z Olsz ty na przy wiózł pięć
me da li: trzy zło te i po jed nym
srebr nym oraz brą zo wym. Jan jest
Mi strzem Pol ski na 200 me trów
grzbie tem, oraz 400 i 1500 me -
trów sty lem do wol nym.

Je go tre ner ka, Syl wia Sie ra -
kow ska mo że być dum na!

(red)

50 kilometrów tygodniowo
przynosi efekty!
� Właśnie tyle pokonują na treningach zawodnicy BUKS
Białołęka. Młodzi pływacy na Mistrzostwach Polski
w Olsztynie zajęli w klasyfikacji medalowej piąte miejsce.
Nie obyło się też bez indywidualnych sukcesów.

Za ku pio ne w ze szłym ro ku
przez Za rząd Trans por tu Miej -
skie go ro we ry car go mo gą prze -
wieźć do 100 kg ła dun ku lub
czwór kę dzie ci. Al ter na ty wą jest
jesz cze ba ga żnik, ale o nie co
mniej szej ła dow no ści (80 kg). Dla

dzie ci prze zna czo ne są spe cjal ne
ła wecz ki, mo żna też w ro we rze
za mon to wać wła sny fo te lik.
Wszyst ko to spra wia, że ta ki ro -
wer po zwa la prze wieźć du że za -
ku py al bo… po móc w prze pro -
wadz ce. Zu peł nie jak w Da nii czy

Ho lan dii, gdzie ro we ry car go są
po wszech ne. Aby do ko nać wy po -
ży cze nia, trze ba naj pierw wy słać
e -ma il z py ta niem. Po otrzy ma niu
po zy tyw nej od po wie dzi na le ży
udać się do wy po ży czal ni, po ka -
zać do wód to żsa mo ści, pod pi sać
pro to kół, wska zać swo ją tra sę
i czas wy po ży cze nia (mak sy mal -
nie 24 go dzi ny).

Wy po ży czal nie są na ra zie czte -
ry – naj bli ższa znaj du je się
w Cen trum Re kre acyj no -Spor to -
wym przy ul. Lin de go na Bie la -
nach. Po nie waż ro we ry car go są
w swo im dru gim se zo nie znacz nie
po pu lar niej sze niż w ro ku 2014,
ZTM chce po dwo ić ich licz bę.

– Szu ka my in sty tu cji, fun da cji
lub też in nych or ga ni za cji spo -
łecz nych, któ re ma ją od po wied -
nie wa run ki lo ka lo we i chcia ły by
przy jąć ta ki ro we rek od nas (nie -
od płat nie) oraz rów nież nie od -
płat nie wy po ży czać go wszyst kim
chęt nym – in for mu je peł no moc -
nik ro we ro wy pre zy dent War sza -
wy Łu kasz Pu chal ski.

Wśród czte rech re jo nów, któ re
ZTM chce za opa trzyć w ro we -
ry-cię ża rów ki, zna la zła się Bia ło -
łę ka. Ze wzglę du na roz miesz cze -
nie in fra struk tu ry ro we ro wej
w na szej dziel ni cy naj roz sąd niej -
sze by ło by umiesz cze nie wy po ży -
czal ni na Tar cho mi nie lub No wo -
dwo rach. Gdzie naj le piej? ZTM
cze ka na pro po zy cje miejsc do 10
kwiet nia pod ad re sem d.gro tow -
ska@ztm.waw.pl.

Do mi nik Ga dom ski

Rowery cargo na Białołęce?
� Zarząd Transportu Miejskiego rozważa umieszczenie na Białołęce publicznej
wypożyczalni rowerów cargo.
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Ten dziel ni co wy kon kurs po -
zwa la na po ka za nie, w czym spor -
to wa Bia ło łę ka jest na praw dę do -
bra: szko le niu do brych za wod ni -
ków. A tych nie bra ku je – do fi na -
łu za kwa li fi ko wa no trzy dzie stu
wy ró żnia ją cych się wy ni ka mi
w ubie głym ro ku, by na gro dzić je -
de na stu naj lep szych. Tym sa mym
wy ja śnia się, dla cze go ty tu ło wa
„dy cha” to za ma ło.

Ja kie dys cy pli ny ma ją się
na Bia ło łę ce naj le piej? Bez a pe la -
cyj nie sztu ki wal ki – sied mio ro
na gro dzo nych upra wia ju do, ka -
ra te bądź za pa sy. Dziel ni ca mo że
się też po chwa lić do bry mi pły wa -
ka mi (tro je fi na li stów). Kró lo wą
spor tów, lek ko atle ty kę, re pre zen -
to wał w tym gro nie Alek sy Bo roń,
któ ry w ple bi scy cie za jął czwar te
miej sce.

Fi na li ści ple bi scy tu to:
10. Sebastian Ołdak – judo
9. Stanisław Dolaziński – judo
7. Aleksandra Sienicka – karate

kyokusin
7. Szymon Prajzner – judo
6. Kamil Bartosiewicz – zapasy
5. Kamil Domański – judo
4. Aleksy Boroń – lekkoatletyka

3. Paweł Krawczyk – pływanie
2. Jan Karolczak – pływanie
1. Bartek Siekierzyński – judo

i Cezary Butkiewicz – pływanie
Ósme go miej sca nie by ło – gło sy

ka pi tu ły roz ło ży ły się tak, że by ło
dwo je lau re atów na siód mej po zy cji.

Ka pi tu ła – zło żo na z przed sta wi -
cie li urzę du dziel ni cy, Bia ło łęc kie -
go Ośrod ka Kul tu ry i Bia ło łęc kie go

Ośrod ka Spor tu – na gro dzi ła też
Mło de Ta len ty: młod szych spor -
tow ców, któ rzy świe tla ną przy szłość
ma ją jesz cze przed so bą. Są ni mi:
Sandra Mielczarek

(rocznik 2002), biegi
sztafetowe, pływanie

Aleksandra Piwowarczyk
(rocznik 2002), lekkoatletyka,
koszykówka, piłka ręczna

Kacper Markowski (rocznik 2003),
BUKS Warszawa, pływanie

Mateusz Przybysz (rocznik 2003),
BUKS Warszawa, pływanie

Paweł Uryniuk (rocznik 2003),
BUKS Warszawa, pływanie

Marcin Kowalski (rocznik 2002),
UKJ Lemur, judo

Naj więk szym ubie gło rocz nym
wy da rze niem w dziel ni cy zo sta ło

okrzyk nię te zdo by cie zło te go me -
da lu na Mi strzo stwach Eu ro py
przez Aka de mię Sztuk Wal ki Pio -
tra Mo czy dłow skie go Ma sters
Do jo, a Tre ne rem Ro ku zo stał
– pro wa dzą cy Klub Ju do Le mur
– Ma te usz Pa cho lak.

Wszyst kim na gro dzo nym i wy ró -
żnio nym gra tu lu je my!

(red)

Dziesięciu najlepszych to za mało!
� Taki wniosek nasuwa się po XII Plebiscycie na Dziesięciu Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki, jaki rozstrzygnął się 13 marca.

źródło zdjęć: B
iałołęcki O

środek Sportu

No mi no wa nych by ło pię cio ro
człon ków Klu bu Ju do Le mur.
Ju lia Świąt kie wicz i Mi cha li na
Ski pia ła by ły po za fi na ło wą dzie -
siąt ką, ale zo sta ły wy ró żnio ne
na gro dą bur mi strza za osią gnię -
cia spor to we, rów nież wy ró żnio -
ny zo stał Mar cin Ko wal ski ja ko
mło dy ta lent.

W ści słej dzie siąt ce na 9 miej -
scu zo stał skla sy fi ko wa ny Sta ni -
sław Do la ziń ski, na 7 miej scu Szy -
mon „Klu si” Praj zner, a naj lep -
szym spor tow cem zo stał Bar tosz
Sie kie rzyń ski – rów nież lau re at
na gro dy dla naj lep sze go za wod ni -
ka Klu bu Ju do Le mur w 2014 ro -

ku. Bar tek w ubie głym ro ku nie
prze grał żad nej wal ki, zdo był ty -
tu ły Mi strza War sza wy, Mi strza
Ma zow sza oraz Mi strza Pol ski.

Tak jak i rok te mu, przy oka zji
ple bi scy tu na naj lep sze go spor -
tow ca Bia ło łę ki, zo sta ła rów nież
wrę czo na na gro da dla naj lep sze -
go tre ne ra dziel ni cy. Po now nie
tra fi ła w rę ce tre ne rów Lemura –
Ma te usza Pa cho la ka, Ma riu sza
Ro wic kie go, Łu ka sza Za ty ki
i Sta ni sła wa Dą brow skie go.

– Do ło ży my jesz cze wię cej sta -
rań, że by za rok na sze wy ni ki by -
ły jesz cze lep sze i jesz cze wię cej
mło dzie ży za ra zi my ko rzyst nym
dla ich ży cia spor tem ogól no ro -
zwo jo wym, ja kim jest ju do –
deklarują trenerzy.

pp

Lemury bezkonkurencyjne!



Spek takl „Bóg Ni żyń ski” to
jed na z naj gło śniej szych pro duk -
cji Wier sza li na, opo wia da ją ca hi -
sto rię słyn ne go mi strza ba le tu
pol skie go po cho dze nia – Wa cła -
wa Ni żyń skie go. Twór cy spek ta -
klu prze no szą wi dza do ka pli cy
szpi ta la psy chia trycz ne go
w Kreut zlin gen, gdzie za mknię ty
tam Ni żyń ski od pra wia na bo żeń -
stwo ża łob ne za twór cę Ba le tów
Ro syj skich Ser giu sza Dia gi le wa.
Głów ny bo ha ter, po grą ża jąc się
w obłę dzie, za czy na opo wia dać
hi sto rię swo je go ar ty stycz ne go
ży cia, czy niąc z tej opo wie ści
spo wiedź. 

„Bóg Ni żyń ski” zdo był sześć
na gród te atral nych w Pol sce,
a sam Te atr Wier sza lin zo stał aż
trzy krot nie lau re atem pre sti żo wej
na gro dy Frin ge First przy zna wa -
nej na świa to wym fe sti wa lu te -
atral nym w Edyn bur gu. 

„Bóg Ni żyń ski”, reż. Piotr To -
ma szuk, da ta 12.04, godz. 19:00,
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry. Bi le -
ty od 30 zł.

mj

Historia Białołęki w pigułce
� W sobotę 28 marca, w Zielonej Bibliotece odbędzie
się spotkanie varsavianistyczne dla dzieci,
organizowane przez Stowarzyszenie Przewodników
Turystycznych „Złota Kaczka”.

Spo tka nie „Hi sto ria Bia ło łę ki w pi guł ce” roz pocz nie się
o godz. 11. Wstęp jest bez płat ny, na za ję cia obo wią zu ją za pi sy
– 22 675–05–12.

(red)
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Teatr Wierszalin odwiedzi Białołękę
� Legendarna grupa teatralna prowadzona przez Piotra Tomaszuka przyjedzie
na Białołękę ze spektaklem „Bóg Niżyński”. Zaprezentuje go 12 kwietnia w ramach
cyklu Scena Impresaryjna w Białołęckim Ośrodku Kultury.

fot. B
. Sejw

a

„Pla stuś” to baj ka Ma rii Kow -
nac kiej o ma łym, pla ste li no wym
lu dzi ku, któ ry miesz ka w piór ni ku
pew nej bar dzo mi łej dziew czyn ki.
Pla stuś uczest ni czy w ży ciu piór -
ni ko wych przy ja ciół: gum ki
do ście ra nia, ołów ka, li nij ki i in -

nych. Prze ży wa też ra zem ze swo -
ją pa nią pierw sze dni w szko le.

Spek takl roz pocz nie się o godz.
10.00, wstęp bez płat ny, obo wią zu ją
za pi sy w bi blio te ce – ul. Be ren so -
na 38 lub pod nr tel. 22 675–05–12.

kc

Plastuś przyjedzie na Berensona
� 30 marca w Zielonej Bibliotece Teatr Wariacja zaprosi
najmłodszych do zabawy z Plastusiem.

Ogród są siedz ki przy „3 po ko -
jach z kuch nią” to dział ka o po -
wierzch ni 3500 m2, któ rą do sta li
do swo jej dys po zy cji miesz kań -
cy. Od mie sią ca trwa po rząd ko -
wa nie te re nu, a już w kwiet niu
po ja wią się pierw sze grząd ki.
Pod czas otwar cia Pra cow ni Są -
siedz kiej en tu zja ści ogro du ro bi -
li wy siew na sion do do ni czek.
Na po cząt ku są to wszel kie go
ro dza ju wa rzy wa, ta kie jak mar -
chew ka, rzod kiew ka czy sa ła ta.

W mar cu do cy klicz nych spo -
tkań w „3 po ko jach” do łą czy ły
no we ini cja ty wy są siedz kie. Szyb -
ka na uka po są siedz ku to za ję cia,
któ re zo sta ły przy go to wa ne z my -
ślą o wszyst kich oso bach uczą -
cych się lub pra cu ją cych, chcą -
cych uczyć się szyb ciej, bar dziej

efek tyw nie i mieć wię cej cza su
na przy jem no ści. 

Ko lej ne no we za ję cia to gra fi -
ka ar ty stycz na. Są siedz kie
warsz ta ty twór cze po mo gą po -
znać tech ni ki gra fi ki ar ty stycz -
nej, któ re mo żna wy ko nać w do -
mo wym za ci szu. .

Wąt pli wo ści do kąd po je chać
na ro dzin ne wa ka cje, a do kąd
na week end z dzie cia ka mi po -
mo gą roz wiać Są siedz kie In spi -
ra cje Pod ró żni cze, pod czas któ -
rych uczest ni cy po dzie lą się swo -
imi do świad cze nia mi z pod ró ży
i po my sła mi na ko lej ne wy jaz dy.

Wię cej in for ma cji zna leźć mo -
żna na stro nie in ter ne to wej Bia -
ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry oraz
fa ce bo oku „3 po koi z kuch nią”.

mr

Nowości w „3 pokojach z kuchnią”
� Za kilka dni rozpoczyna się kalendarzowa wiosna,
a z nią porządki w naszych ogródkach. Jeżeli ktoś nie
posiada własnego, może włączyć się w tworzenie
wspólnego sąsiedzkiego ogrodu, który mieści się
przy ul. Głębockiej 84, w sąsiedztwie „3 pokoi z kuchnią”.

Otwarta Pracownia Sąsiedzka



Idzie wiosna! To czas na zmiany w ogrodzie
Obserwując ogrody, można wysnuć wiele wniosków na temat ich właścicieli. Kochają porządek czy wolą

dzikość i naturalny nieład? Stać ich na cierpliwość czy oczekują szybkich efektów? I przede wszyskim: czy
mają wystarczająco dużo wolnego czasu na dbanie o ogród, by z chęcią w nim odpoczywać?

Wiosna to idealny moment na zmiany! To czas czyszczenia, usuwania, przycinania, koszenia, grabienia,
porządkowania. Potem pozostaje już: sadzić, budować, układać i cieszyć się efektem.

Tylko jaki ogród pasuje do Ciebie?
Porządek czy dzikość?
Plac zabaw dla dzieci czy ustronne miejsce do odpoczynku z książką?
Ogród warzywny, zielnik czy tak dobrane kwiaty, że kwitną przez cały sezon?
Naturalne ścieżki czy utwardzone alejki?
Prostota czy fantazyjne łuki, rzeźby i romantyczne zaułki?

Zaprojektuję ogród idealny dla Ciebie! Czasem kilka małych zmian daje spektakularny efekt
Zadzwoń! Przygotujemy dla Ciebie projekt, wykonamy, posprzątamy, zajmiemy się pielęgnacją.
Wszystko po to, byś odpoczywał podziwiając Twoją własną przyrodę.

Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu

www.ogrodyprojektowanie.pl, tel. 607-617-744
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Przy ul. Świa to wi da do bie ga
koń ca bu do wa ko lej ne go osie dla,
do któ re go wkrót ce wpro wa dzą
się no wi czy tel ni cy „Echa” i por ta -
lu tu sto li ca.pl. Ze wzglę du
na dziw ny kształt dzia łek w tej
oko li cy, na ro żny blok trzy ma li nię
za bu do wy Świa to wi da, ale jest
„ścię ty” od stro ny Ste fa ni ka.
Dzię ki te mu przy skrzy żo wa niu
ulic two rzy się prze strzeń, któ ra
w na tu ral ny spo sób do ma ga się
za go spo da ro wa nia. Na Bia ło łę ce
po ten cjał ta kich miejsc jest pra wie
za wsze za prze pasz cza ny przez bu -
do wę mar ke tów (dla cze go są tak

skan da licz nie brzyd kie?) czy myj -
ni sa mo ob słu go wych. Na szczę ście
trój kąt na dział ka przy Świa to wi da
i Ste fa ni ka jest wła sno ścią pu -
blicz ną i mo żna by ło zło żyć dla
niej pro jekt do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go. Bu do wę „pla cu spor to -
wo -re kre acyj ne go” za ok. 226 tys.
zł za pro po no wał Ma rek Fron czak.

– Pla no wa ny ze spół par ko wo -re -
kre acyj ny prze zna czo ny bę dzie dla
mło dzie ży, do ro słych, se nio rów
oraz ja ko miej sce spa ce rów dla
wszyst kich miesz kań ców – pi sze
pro jek to daw ca. – Bę dzie się mie ścił
na te re nie otwar tym a sprzęt do sto -

so wa ny do ka żdej gru py wie ko wej
bę dzie wy ko rzy sty wa ny ca ło rocz nie.

Pan Ma rek pro po nu je usta wie -
nie na skwe rze du że go ze sta wu
sprzę tu spor to we go: bie ga cza, ro -
wer ka, ste pe ra, twi ste ra, ław ki,
wio śla rza i wa ha dła. W są siedz twie
sta nę ło by ta kże pięć ła wek par ko -
wych a ca ły te ren był by oświe tlo ny.
Pro jekt prze szedł już we ry fi ka cję
i zo stał za kwa li fi ko wa ny do eta pu
dys ku sji. Co są dzą o tej kon cep cji
na si czy tel ni cy? War to po przeć
pro jekt, czy mo żna le piej za go spo -
da ro wać ten trój kąt ny te ren?

DG

Siłownia plenerowa przy Światowida
� Nowa edycja budżetu partycypacyjnego i nowe pomysły. Za 226 tys. zł
na Nowodworach mógłby powstać skwer z siłownią plenerową.

“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. 



Sport ten łą czy w so bie ele men -
ty gol fa i fris bee – cho dzi o to, by
jak naj mniej szą licz bą rzu tów
umie ścić w ce lu la ta ją cy spodek.
Ce lem jest kosz zbu do wa ny z łań -
cu chów z chwy ta kiem na ta lerz.
– W War sza wie ist nie je nie wiel ka
grup ka gra czy, któ ra po wo li się

roz ra sta – mó wi Mi chał Pasz kow -
ski, któ ry re pre zen to wał Pol skę
na Mi strzo stwach Eu ro py, ja kie
od by ły się w ubie głym ro ku
w Szwaj ca rii. – Nie ma my sta łe go
po la gry, dla te go chcąc za grać,
no si my ko sze ze so bą.

Gdzie gra ją? Gdzie się da. Naj -
czę ściej mo żna ich spo tkać w Do -
lin ce Słu że wiec kiej, gdzie pro wa -
dzą Aka de mię Disc Gol fa. Jed nak
sto łecz ni gra cze nie usta ją w sta ra -
niach, by w War sza wie po wsta ło
sta łe bo isko, na któ rym mo gły by
się zna leźć sta cjo nar ne ko sze.
Koszt je go utwo rze nia nie jest
szcze gól nie wy so ki – śred nio 40
ty się cy zło tych, na co skła da się
pro jekt po la, je go ozna ko wa nie
i wy po sa że nie, przy czym aku rat
sa me ko sze nie są naj dro ższe. Je -
den pro fe sjo nal ny cel do disc gol -
fa kosz tu je oko ło 1600 zło tych.

Skąd wziąć pie nią dze? Mi chał
Pasz kow ski zło żył wnio sek
o utwo rze nie po la do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go czte rech dziel -
nic: Bia ło łę ki, Bie lan, Mo ko to wa
i Waw ra. Na Bia ło łę ce bo isko mo -
gło by po wstać przy Ma cie jew skie -
go, nie da le ko ba ru Alo ha.

Na Bie la nach – na te re nie par ku
li no we go.Wy bra ny te ren w Waw -
rze zaś to dział ka mię dzy uli ca mi
Szo fer ską, Tu li pa no wą, Od ro dze -

nia i Wierz chow skie go. – Po le
do gry w disc gol fa jest obiek tem
spor to wym o nie spo ty ka nym cha -
rak te rze – pi sze we wnio skach
Pasz kow ski. – Po dob nie do si łow -
ni miej skich, któ rych funk cja spo -

łecz na sta ła się rów nie istot na, jak
pod sta wo wy cel roz wo ju spraw -
no ści fi zycz nej, po le disc gol fo we
bę dzie jed no cze śnie miej scem
umo żli wia ją cym re kre ację i spor -
to wą ry wa li za cję oraz miej scem
spo tkań za pra sza ją cym ka żde go.
Nie bę dzie ogro dzo ne i strze żo ne,
za to do stęp ne nie od płat nie przez
ca łą do bę. Do stęp ność ro zu mie -
my ta kże ja ko ni ską ba rie rę wej -
ścia – wy star czy je den dysk, by za -
cząć swą przy go dę z disc gol fem.
Gra jest ta kże do stęp na dla
wszyst kich grup wie ko wych
– dzie ci, mło dzie ży, do ro słych
i se nio rów.

Naj bli ższe pro fe sjo nal ne po le
do disc gol fa jest w Ka to wi cach.
Peł no wy mia ro we, dzie wię cio doł -
ko we mo że po wstać na Bia ło łę ce.
Do bry po mysł?

(wt)

Golf z latającym talerzem
� Disc golf na świecie znany jest od ponad czterdziestu lat, a w Polsce to nadal
niszowa dyscyplina, choć do jej uprawiania nie trzeba wiele – nieco wolnej
przestrzeni, łańcuchowy kosz, spodek do rzucania i trochę chęci.

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·00 Sprzedam Działkę 525 m2 z pozw. na
budowę. Marysin Wawerski, ul Storczykowa c.
465 tys. do negocjacji. 503 – 154-494

GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192

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

USŁUGI INNE
·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

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA USUWANIE KUN PRANIE
DYWANÓW 605-325-849

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

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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy, rynny podbitki. Wykonawstwo, sprzedaż
materiałów dekarskich. Bezpłatne obmiary
i wyceny. Warszawa ul. Białołęcka 166a. Tel.
535-129-756, 22 741-85-61

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836
·PIECE gazowe używane sprzedaż, montaż
691-686-772
·Wykończenia, remonty, profesjonalnie,
niedrogo 692-352-356
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnię elektromonterów i pomocników
721-473-080

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

SSkkuupp  kkssiiąążżeekk,,  ddoojjaazzdd  550099--2200--4400--6600

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72018

Boisko
nie będzie ogrodzone
i strzeżone, za to
dostępne nieodpłatnie
przez całą dobę.
Dostępność rozumiemy
także jako niską barierę
wejścia – wystarczy jeden
dysk, by zacząć swą
przygodę z disc golfem.



Na za jutrz po roz po czę ciu prze -
bu do wy mo stu Gro ta -Ro wec kie go
naj now sza war szaw ska prze pra wa,
przez wie lu wciąż na zy wa na ro bo -
czą na zwą „most Pół noc ny”, za -

czę ła się kor ko wać. Na szczę ście
nie by ły to kor ki -gi gan ty, w ja kich
sta li pa sa że ro wie au to bu sów ja dą -
cych z Tar cho mi na na Ma ry mont
w cza sach, gdy mo stu Skło dow -
skiej -Cu rie jesz cze nie by ło. Co
wię cej w grud niu tram wa je do je -

cha ły wresz cie w głąb Tar cho mi na
i wie lu pa sa że rów prze sia dło się
do „dwój ki”. Wkrót ce mo stem
kur so wać bę dą już dwie li nie
tram wa jo we: 2 i 17. Mi mo to Za -
rząd Trans por tu Miej skie go roz -
wa ża wy ty cze nie bu spa sa w kie -
run ku Mło cin, któ ry obo wią zy wał -
by tyl ko w po ran nym szczy cie
na od cin ku za przy stan kiem Za -
jezd nia Żo li borz. To wła śnie tam
naj wię cej cza su spę dza ją au to bu sy
li nii E -8,511 i 101, cze ka ją ce
na mo żli wość skrę tu w pra wo.

Ar gu men ty za wy ty cza niem bu -
spa sów są po wszech nie zna ne.
Stra te gia trans por to wa War sza wy
za kła da pro mo wa nie trans por tu
pu blicz ne go kosz tem sa mo cho -
dów, au to bu sy prze wo żą znacz nie
wię cej pa sa że rów (sta ty stycz nie
w war szaw skim sa mo cho dzie sie -
dzi tyl ko kie row ca) i już daw no
stwier dzo no, że je dy ną sku tecz ną
me to dą zmniej sze nia kor ków

na do bre jest… zmniej sze nie licz -
by sa mo cho dów na uli cach.

– Obec nie trwa ją pra ce przy go to -
waw cze – mó wi Mag da le na Po toc -
ka, rzecz nicz ka ZTM. – Cze ka my
na okre śle nie przez Biu ro Dro go -
wnic twa i Ko mu ni ka cji m.st. War -
sza wy ob sza ru, ja ki po win ni śmy ob -
jąć ana li zą ru chu. Ba da nie to okre -
śli, w ja ki spo sób wy ty cze nie bu spa -
sa wpły nie na funk cjo no wa nie ko -
mu ni ka cji na ob sza rze z nim są sia -
du ją cym. Wy ni ki ana li zy ru chu bę -
dą mia ły istot ne zna cze nie przy po -
dej mo wa niu de cy zji o wy ty cze niu
bu spa sa lub re zy gna cji z nie go.

Dla te go kon kret ne go po my słu
na bu spas ła two zna leźć kontr ar -
gu men ty. Po przed łu że niu „sie -
dem nast ki” na Tar cho min Ko ściel -
ny od bę dą się kon sul ta cje spo łecz -
ne i tra sy au to bu sów się zmie -
nią. 101 być mo że bę dzie kur so -
wać rza dziej. 511 prę dzej czy póź -
niej wró ci na pod sta wo wą tra sę
przez most Gro ta -Ro wec kie go…

…al bo i nie. Au to bus jest
na tra sie ob jaz do wej już tak dłu -
go, że miesz kań cy Dą brów ki Wi -
śla nej i Hen ry ko wa zdą ży li się
do niej przy zwy cza ić. Gdy by
na koń co wym od cin ku tra sy tej li -
nii wy ty czo no bu spas, pa sa że ro -
wie mo gli by opo wie dzieć się
za po zo sta wie niem 511 na Mło ci -
nach, bo po ran ny do jazd przez
most Skło dow skiej -Cu rie był by
pew niej szy niż przez most Gro ta -
-Ro wec kie go. Na pew no jest
o czym dys ku to wać.

Do mi nik Ga dom ski
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Dla tego
konkretnego pomysłu
na buspas łatwo znaleźć
kontrargumenty.
Po przedłużeniu
„siedemnastki”
na Tarchomin Kościelny
odbędą się konsultacje
społeczne i trasy
autobusów się zmienią.

Buspas w kierunku Młocin 
� Zarząd Transportu Miejskiego zastanawia się, czy warto wytyczyć poranny buspas
między przystankami Zajezdnia Żoliborz a Młociny.

Wi dać to do brze pod wszel ki mi
skle pa mi, mar ke ta mi, outle ta mi
itp. Ot, przy kład z Głę boc kiej, po -
de sła ny przez na sze go czy tel ni ka:
– Pod Bie dron ką są dwu rzę do we
par kin gi, ale po co za wra cać so bie
gło wę za trzy my wa niem się na wy -
zna czo nym miej scu, sko ro mo żna
sta nąć dwa me try bli żej wej ścia
do skle pu? – py ta pan Woj tek,
wy sy ła jąc nam na ad res echo@ga -

ze ta echo.plz dję cia zro bio ne w po -
nie dzia łek 16 mar ca wie czo rem.

Szlach ta par ku je, gdzie chce.
(red)

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

Migawki z okolicy

Parkuj jak szlachta
� Jak wiadomo, arystokracja nie martwiła się miejscami
do parkowania swoich pojazdów, tylko zajeżdżała
z fasonem przed ganki dworków. Dziś prawdziwa
szlachta jest na wymarciu, ale nawyki pozostały.



Pre zy dent Han na Gron kie wicz -Waltz od wie dzi ła wschod nie
re jo ny Bia ło łę ki. Ra zem z bur mi strzem Pio trem Ja wor skim
i rad ną Agniesz ką Bo row ską roz ma wia ła z miesz kań ca mi oko -
lic ul. Zdziar skiej o ich co dzien nych pro ble mach zwią za nych
m.in. z bra kiem chod ni ków, ście żek ro we ro wych umo żli wia -
ją cych bez piecz ne po ru sza nie się, szcze gól nie dzie ci idą cych

do szko ły. Dzię ki sta ra niom dziel ni cy w mar cu miej scy rad ni
przy zna li po nad 10 mln zł na mo der ni za cję wspo mnia nej uli -
cy. Dziel ni ca już roz po czę ła przy go to wa nie do ku men ta cji
do prze tar gu na pro jekt prze bu do wy ul. Zdziar skiej tak, aby
w przy szłym ro ku wy ko naw ca mógł za cząć pra ce bu dow la ne.
Pod sta wo we ro bo ty bę dą do ty czy ły prze bu do wy mo stu

na rze ce Dłu giej, bo wiem kon struk cja ist nie ją cej prze pra wy
nie jest do sto so wa na do na tę że nia ru chu, szcze gól nie po jaz -
dów cię ża ro wych. Miesz kań cy zy ska ją też chod ni ki i ście żkę
ro we ro wą. Pla no wa na in we sty cja obej mie rów nież prze bu do -
wę skrzy żo wa nia Zdziar skiej z Ką ta mi Gro dzi skim.

Do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go 2016 na Bia ło łę ce wpły nę ło 149
pro jek tów (o po nad 30 pro jek tów wię cej niż w 1. edy cji) od 85 pro -
jek to daw ców. To da je nam 7. miej sce w War sza wie! Koszt wszyst -
kich pro jek tów to 22,2 mln zł – to du żo jak na kwo tę prze zna czo ną
na wy da nie w 2016 ro ku. Przy po mi na my, że w bu dże cie par ty cy pa -
cyj nym na 2016 rok na Bia ło łę ce ma my do wy da nia 3 mln zł.

Mi mo to dzię ku je my wszyst kim za za an ga żo wa nie i ogrom
pra cy ja ki wło ży li w pi sa nie pro jek tów, ob my śla nie i zbie ra nie
pod pi sów po par cia.

Dzień po za koń cze niu przyj mo wa nia pro jek tów przy stą pi li śmy
do wstęp nej we ry fi ka cji, pod czas któ rej spraw dzi li śmy błę dy for -
mal ne w pro jek tach i li stach po par cia. W jej wy ni ku do na stęp -
ne go eta pu za kwa li fi ko wa li śmy 138 pro jek tów (7 pro jek tów zo -

sta ło zwe ry fi ko wa nych ne ga tyw nie i 4 pro jek ty zo sta ły wy co fa ne
przez pro jek to daw ców na eta pie skła da nia pro jek tów).
SSkkłłaa  ddaa  nniiee  pprroo  jjeekk  ttóóww  aa wwee  rryy  ffii  kkaa  ccjjaa  nnaa BBiiaa  łłoo  łłęę  ccee

A na stęp nym eta pem by ły pu blicz ne dys ku sje. We wszyst kich ob -
sza rach zor ga ni zo wa li śmy spo tka nia, na któ re za pro si li śmy pro jek to -
daw ców i miesz kań ców. Pro jek to daw cy mie li mo żli wość za pre zen to -
wa nia swo ich po my słów po raz pierw szy oraz oka zję do wy słu cha nia
uwag lub pro po zy cji in nych roz wią zań. Dla miesz kań ców by ła to
mo żli wość za po zna nia się z po my sła mi zło żo ny mi w na szej dziel ni -
cy, wy szu ka nia swo ich fa wo ry tów przed gło so wa niem, do py ta nia
pro jek to daw ców o szcze gó ły, za su ge ro wa nia zmian.

Za nim pro jek ty tra fią do we ry fi ka cji szcze gó ło wej (od 2 kwiet -
nia) w ob sza rze nr 1 zo sta ła jesz cze prze pro wa dzo na pre se lek cja.

Pod czas dwóch spo tkań pro jek to daw cy ob sza ru nr 1 w gło so wa -
niu usta li li, któ re pro jek ty po win ny w pierw szej ko lej no ści zna -
leźć się w oce nie urzęd ni ków. Tych pro jek tów mo że być tyl ko 50
– po zo sta łe tra fi ły na li stę ran kin go wą. Je śli któ ry kol wiek z pro -
jek tów z pierw szej 50-tki zo sta nie zwe ry fi ko wa ny ne ga tyw nie,
wów czas ko lej ny z li sty ran kin go wej uzu peł ni je go miej sce i zo -
sta nie pod da ny oce nie. W ten spo sób z licz by 72 pro jek tów
w ob sza rze nr 1 wy ło ni my maks. 50, któ re zo sta ną pod da ne gło -
so wa niu miesz kań ców. 

A gło so wa nie już nie dłu go, bo od 16 czerw ca!
Ze zgło szo ny mi pro jek ta mi mo żna za po znać się na stro nie

www.twoj bu dzet.um.war sza wa.pl.

Od kil ku mie się cy trwa ją pra ce pro jek to we ul. Głę boc kiej, jed -
nej z naj wa żniej szych ulic wschod nich re jo nów Bia ło łę ki. Jej mo -
der ni za cja ma roz po cząć się po za koń cze niu bu do wy ka na li za cji.

Głę boc ka do ce lo wo ma mieć po jed nym pa sie ru chu w ka -
żdym kie run ku, obu stron ne chod ni ki i ście żkę ro we ro wą. Zgod -
nie z pod sta wo wy mi za ło że nia mi in we sto ra, czy li Za rzą du Miej -
skich In we sty cji Dro go wych, przy pla no wa niu mo der ni za cji Głę -
boc kiej do mi ni mum zo sta nie ogra ni czo ne wcho dze nie na te re ny
pry wat ne. To przej mo wa nia grun tów na po sze rze nia pa sa dro go -

we go naj bar dziej oba wia li się przed sta wi cie le wła ści cie li dzia łek
po ło żo nych przy uli cy, obec ni na spo tka niu.

Miesz kań cy mie li wąt pli wo ści co do ko niecz no ści lo ka li zo wa nia
pa sa ziel ni po mię dzy uli cą a chod ni kiem, or ga ni za cji skrzy żo wań
w for mie rond oraz bra ku miejsc do par ko wa nia. Obec ny na spo tka -
niu pro jek tant uli cy wy ja śniał, że pas ziel ni jest wy ma ga ny prze pi sa mi
pra wa i bę dzie wy ko rzy sta ny do od wod nie nia pa sa dro go we go i usy -
tu owa nia oświe tle nia. Ron da zaś ma ją za pew nić płyn ność ru chu sa -
mo cho dom włą cza ją cym się do ru chu z dróg lo kal nych na uli cę Głę -

boc ką i w pew nym stop niu bę dą one za po bie ga ły prze kra cza niu do -
zwo lo nej pręd ko ści przez kie row ców. Zda niem pro jek tan ta i in we sto ra
miejsc par kin go wych nie da się zlo ka li zo wać w tak wą skim pa sie dro -
go wym, a po sze rze nie go wy ma ga ło by wy ku pu pry wat nych grun tów. 

Zgod nie z de kla ra cja mi in we sto ra pro jekt prze bu do wy po wi -
nien być go to wy jesz cze w tym ro ku. Wio sną przy szłe go ro ku
pla no wa ne jest roz po czę cie bu do wy, a od da nia go to wej uli cy
mo żna się spo dzie wać na po cząt ku 2017 r.

Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne z ini cja ty wy bur mi strza Pio -
tra Ja wor skie go oraz rad nych z te go re jo nu dziel ni cy.

Z za pro po no wa ny mi przez pro jek tan ta roz wią za nia mi mo żna
za po znać się na stro nie in ter ne to wej dziel ni cy www.bia lo le -
ka.waw.pl, gdzie za mie szo no pre zen ta cję za wie ra ją cą do ku men -
ta cję pro jek to wą na roz bu do wę ul. Głę boc kiej i ul. Be ren so na,
re ali zo wa ną przez jed nost kę pro jek to wą PPHU PIE DAN Da niel
Pie trzak na zle ce nie Za rzą du Miej skich In we sty cji Dro go wych
w War sza wie.

MIESZKAŃCY ZAPOZNALI SIĘ Z WSTĘPNYM PROJEKTEM PRZEBUDOWY GŁĘBOCKIEJ

Umo wa na opra co wa nie pro jek tu bu dow la ne go
i wy ko naw cze go uli cy Głę boc kiej wraz z uzy ska niem
de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go -
wej zo sta ła pod pi sa na w grud niu 2014 r. Pla no wa ny
czas re ali za cji pro jek tu wy no si 15 mie się cy od dnia
pod pi sa nia umo wy. Za mó wie niem ob ję ty jest od ci -
nek ul. Głę boc kiej od ul. Po dwój nej do ul. Be ren so -
na; tj. ok. 1,6 km.

Dyskusje, preselekcja i co dalej w budżecie partycypacyjnym?

L.p. Obszar Składanie 
projektów Kwota (zł) Weryfikacja

ogólna Kwota

1 Ogółem,w tym: 149 22 201 787,70 138 21 076 692,70 

2 Obszar 1 76 12 058 439,00     72 11 881 744,00 

3 Obszar 2 40 5 281 579,70 38 5 211 779,70 

4 Obszar 3 33 4 861 769,00    31 3 983 169,00 

SPOTKANIE PREZYDENT HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ Z MIESZKAŃCAMI BIAŁOŁĘKI

Od 28 mar ca br. do 10 kwiet nia br.
re mon to wa na bę dzie uli ca Ru sko wy
Bród na od cin ku od ul. Ja rzę bi no -
wej w kie run ku ul. Zdziar skiej. Pra ce
bę dą po le ga ły na wy mia nie kon -
struk cji jezd ni i wy ko na niu no wej na -
wierzch ni as fal to wej. W cza sie prac
uli ca bę dzie za mknię ta dla ru chu
ko ło we go.

Zmia nie ule gnie rów nież tra sa li nii
au to bu so wej 134. Ob jazd re mon to -
wa ne go od cin ka dla au to bu sów wy -
zna czo no uli ca mi Ostródz ką oraz
Mań kow ską.


