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O kon cep cji bu do wy li nii me tra
na bo ry ka ją cą się z co raz więk szy -
mi pro ble ma mi ko mu ni ka cyj ny mi
wschod nią Bia ło łę kę mó wi ło się
od kil ku lat, jed nak w ostat nich
mie sią cach co raz czę ściej mo żna
by ło od nieść wra że nie, że wal ka
za koń czy się klę ską. Naj pierw sta ło
się ja sne, że wła dze mia sta nie zre -
zy gnu ją z bu do wy sta cji na Rem -
bie liń skiej i wszyst ko, na co mo że
li czyć Bia ło łę ka, to od ga łę zie nie
z dwu krot nie ni ższą od nor mal nej
czę sto tli wo ścią po cią gów. W paź -
dzier ni ku w stu dium uwa run ko wań
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
mia sta zna la zła się re zer wa te re nu
pod li nię tram wa jo wą, co ode bra -
no na Bia ło łę ce ja ko sy gnał po zy -
tyw ny. Tym cza sem – jak się oka za -

ło – by ła to przy miar ka do wy rzu -
ce nia do ko sza po my słu na sta cję
Gro dzisk, co wła śnie na stą pi ło.

Od kil ku mie się cy trwa kon kurs
na pro jek ty pię ciu sta cji li nii M2,
któ re zo sta ną wy bu do wa ne
do 2022 ro ku: Gór ce, Ulry chów,
Za ci sze, Kon dra to wi cza i Bród no.
Dla miesz kań ców tzw. Zie lo nej
Bia ło łę ki klu czo wy był pro jekt sta -
cji Za ci sze, na któ rej mia ło zna leźć
się roz ga łę zie nie to rów, któ re
w przy szło ści mo żna by ło by przed -
łu żyć w kie run ku Gro dzi ska (roz -
wią za nie ta kie za sto so wa no na sta -
cji Sta dion Na ro do wy, na któ rej
po wsta ło roz ga łę zie nie w kie run ku
Sa skiej Kę py). Pod le głe wi ce pre zy -
den to wi Jac ko wi Woj cie cho wi czo -
wi Biu ro Dro go wnic twa i Ko mu ni -

ka cji zre zy gno wa ło z te go punk tu
kon kur su.

Dla cze go?
– Sta cja Za ci sze jest naj mniej

przy go to wa na dla ta kie go od ga łę -
zie nia – twier dzi Bar tosz Mil czar -
czyk, rzecz nik Urzę du m.st. War sza -

wy. – Jest tam gę sta za bu do wa i bu -
do wa więk szej sta cji mo gła by ozna -
czać wy bu rze nia. Mu si my sku pić
się, że by jak naj le piej wy ko rzy stać
do stęp ne fun du sze. Do dat ko we
pro jek to wa nie i uzy ski wa nie ko lej -
nych zgód wy dłu ża ca ły pro ces
i czas in we sty cji.

Tłu ma cze nie rzecz ni ka pa ni pre -
zy dent jest za dzi wia ją ce. Gę sta, za -

byt ko wa za bu do wa Śród mie ścia
i Pra gi nie by ła bo wiem prze szko dą
w bu do wie du żych sta cji, a go nią ce
ter mi ny nie prze szko dzi ły w przed -
łu że niu prze tar gu na sześć ko lej -
nych sta cji o czte ry mie sią ce z po -
wo du du żej licz by za py tań. Nie wia -

Koniec złudzeń? 
Metra nie będzie?
�Choć nie przemawiają za tym żadne argumenty, na stacji metra Zacisze nie
będzie rozgałęzienia, które mogłoby stać się początkiem białołęckiego
odcinka linii metra. W tle walka o władzę i porachunki wewnątrz warszawskiej
PO. Wszystko wskazuje na to, że osobiście odpowiedzialny za pozbawienie
mieszkańców Białołęki złudzeń jest wiceprezydent Jacek Wojciechowicz.
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do mo też, co stoi na prze szko dzie
w za pro jek to wa niu roz ga łę zie nia
na sta cji Kon dra to wi cza. Z pew no -
ścią nie to, że me tro je cha ło by
na pół noc „za wi ja sem”, sko ro ca ła
li nia M2 ma kształt wi ją ce go się wę -
ża. Mil czar czyk utrzy mu je, że
w przy szło ści da się zbu do wać me -
tro na Bia ło łę kę i spra wa wca le nie
jest prze są dzo na. Nas in te re su ją
jed nak fak ty, a nie dy wa ga cje na te -
mat wy glą du i kształ tu mia sta
w XXII wie ku. A pó ki co fak ty są
ta kie, że z roz ga łę zie nia zre zy gno -
wa no.

– Wi ce pre zy dent Ja cek Woj cie -
cho wicz mści się za to, że mło dzi
dzia ła cze PO chcą się go po zbyć

z za rzą du mia sta – mó wi nasz in for -
ma tor w PO. – De cy zja jest ab sur -
dal na, nie wy tłu ma czal na, a przede
wszyst kim nie zwy kle szko dli wa dla
sa mej Plat for my, któ ra na Bia ło łę ce
ma ogrom ny elek to rat.

Czy mo żna wie rzyć ta kiej wer sji?
Z wi ce pre zy den tem nie uda ło się
skon tak to wać, ale fak tem jest, że
bur mistrz Ja wor ski rze czy wi ście jest
przed sta wi cie lem mło de go po ko le -
nia w PO. Je go na zwi sko wią że się
z po li ty ką „wy mia ny po ko le nio wej”
– to on za ini cjo wał po zba wia nie
wła dzy na Bia ło łę ce przed sta wi cie -
la 60-lat ków, by łe go bur mi strza Jac -
ka Ka znow skie go. Nie ma też żad -
nych wąt pli wo ści, że plat for mia na
„mło dzież” chce za stą pić Woj cie -
cho wi cza swo im kan dy da tem.

Bia ło łę ka czu je się oszu ka na
– Ta de cy zja jest dla mnie wiel -

kim za sko cze niem – mó wi bur -
mistrz Piotr Ja wor ski. – Jesz cze
dwa miesiące te mu wi ce pre zy dent
Woj cie cho wicz mó wił o od ga łę -
zie niu li nii na Zie lo ną Bia ło łę kę
i wszyst ko wska zy wa ło na to, że
ono po wsta nie, choć by w od le głej
przy szło ści. Tym cza sem ma my de -
cy zję, któ ra ozna cza de fac to re zy -
gnację z me tra na Bia ło łę kę.
Na wschód od Ka na łu Że rań skie -
go miesz ka już 50 tys. osób a te re -
ny te po miesz czą aż 180 tys.
miesz kań ców. Bu do wa na
wschod nią Bia ło łę kę tyl ko li nii
tram wa jo wej to błąd, zwłasz cza że
sam tu nel tram wa jo wy pod Tra są
To ruń ską kosz to wał by 700 mln zł.
Tu nel me tra nie był by znacz nie
dro ższy.

– De cy zja Biu ra Dro go wnic twa
jest dla mnie cał ko wi cie nie zro zu -
mia ła – do da je rad ny Wal de mar
Ro szak. – Wy ko na no prze cież
wie le ana liz i prac stu dial nych,
któ re wy ka za ły, że tra sa na Bia ło -
łę kę jest wła ści wym kie run kiem
roz wo ju dla ko mu ni ka cji pu blicz -
nej w tej czę ści mia sta.

– Po wtó rzy ła się sy tu acja z Tar -
cho mi na i No wo dwo rów, gdzie 
ta kże obie cy wa no me tro, a do sta li -
śmy pro te zę w po sta ci tram wa ju
– ko men tu je Jan Mac kie wicz z Ini -
cja ty wy Miesz kań ców Bia ło łę ki.
– Na Zie lo nej Bia ło łę ce tram waj
po wsta nie za wie le lat, więc jest ona
ska za na na au to bu sy. To, co po win -
no być te raz prio ry te tem, to bu do -
wa no wych ulic, któ ry mi mo gły by
one kur so wać. Trze ba wal czyć, by
pie nią dze z urzę du mia sta tra fia ły
tam, gdzie są re al ne po trze by, za -
miast na zbęd ne in we sty cje jak bu -
do wa dru giej jezd ni Świa to wi da.

Z Bród na szyb ciej tram wa jem
Za rów no za rząd Bia ło łę ki, jak

i jej rad ni uwa ża ją, że lo ka li za cja
sta cji koń co wej na Bród nie jest błę -
dem. Zo sta nie ona zbu do wa na
na skrzy żo wa niu Kon dra to wi cza,
Ba zy liań skiej i Rem bie liń skiej. To
miej sce już te raz ma bar dzo do brą

ko mu ni ka cję dzię ki tram wa jo wi,
któ rym mo żna do je chać do Dwor ca
Gdań skie go w 21 mi nut. Co wię cej,
tra sę tram wa jo wą na Rem bie liń -
skiej i Od ro wą ża cze ka w tym ro ku
ka pi tal ny re mont, po któ rym tram -
wa je po ja dą znacz nie szyb ciej. Już
dziś mo żna za pro po no wać wi ce pre -
zy den to wi Jac ko wi Woj cie cho wi -
czo wi za kład, że za kilka la t do jazd
z Bród na do Śród mie ścia bę dzie
szyb szy tram wa jem, niż me trem.

Gdzie na Bród nie bę dzie P+R?
Lo ka li za cja sta cji Bród no jest

kry ty ko wa na ta kże przez... miesz -
kań ców i sa mo rzą dow ców z Bród -
na, któ rzy by wa ją na Mło ci nach
i do sko na le wie dzą, co ozna cza ją
sło wa „ostat nia sta cja me tra”.
Od dłu gich mie się cy mó wi się, że
ani na Tar gów ku, ani na Za ci szu
i Bród nie nie ma miej sca na na wet
nie du ży par king P+R, do któ re go
mo gli by do je żdżać kie row cy z Bia -
ło łę ki, Ma rek czy Ra dzy mi na. Uli -
com Bród na gro zi więc „syn drom
waw rzy szew ski”, wi docz ny w oko li -
cy sta cji Mło ci ny: ka żdy skra wek
wol nej prze strze ni za sta wio ny sa -
mo cho da mi. Gdy by ostat nia sta cja
M2 po wsta ła na Gro dzi sku, te go
pro ble mu by nie by ło, bo w oko li -
cach tra sy S8 jest miej sce na wiel ki
par king P+R i wę zeł prze siad ko -
wy. Ar gu men tów za bu do wą
na Bia ło łę kę me tra jest mnó stwo,
nie ste ty – jak się oka za ło – nie są
one w sta nie skru szyć urzęd ni cze -
go be to nu. Świat idzie do przo du.
Mia sto się roz wi ja, a urzęd ni cy od -
po wie dzial ni za ko mu ni ka cję miej -
ską za trzy ma li się w roz wo ju
i wciąż tkwią w epo ce gen. Ja ru zel -
skie go, za cza sów któ re go roz po -
czę to bu do wę podziemnej kolejki.

Tra sa we dług pro jek tów... 
pre hi sto rycz nych

Nie ste ty me tro bu do wa ne jest
we dług pla nów, któ re zu peł nie nie
bio rą pod uwa gę ak tu al ne go
i przy szłe go kształ tu mia sta.
Po otwar ciu sta cji Plac Wil so na
spe cja li ści ape lo wa li o zmia nę pla -
nów i bu do wę me tra nie wśród

dwu pię tro wych dom ków na Ka -
spro wi cza (Huta Warszawa nie
zatrudniała już tak wielu
pracowników), ale wzdłuż blo ko -
wisk na Bro niew skie go al bo od ra -
zu (tu ne lem lub mo stem) w kie -
run ku Tar cho mi na. Urzęd ni cy wy -
bra li wa riant naj gor szy z moż li -
wych, koń cząc li nię M1 w po lu
przy hu cie i or ga ni zu jąc miesz -
kań com Tar cho mi na „drugi dom”
na Mło ci nach.

Dziś hi sto ria się po wta rza. Mia -
sto roz wi nę ło się ina czej, niż prze -
wi dzie li to twór cy pier wot nej kon -
cep cji li nii M2. Nie ste ty urzęd ni -
cy, mi mo wy gła sza nych pu blicz nie
zu peł nie in nych de kla ra cji, po sta -
no wi li po zo stać w prze szło ści. Są
men tal nie ja kieś 25 lat te mu. Spa -
ce ru ją po po lnych drogach
wschod niej Bia ło łę ki. Wokoło ro -
śnie zbo że i ka pu sta, pa są się kro -
wy, po po dwór kach bie ga ją ku ry.
Nie ma sen su bu do wać metra.

– Skan da licz ny jest dla mnie
spo sób pro ce do wa nia tej zmia ny
– ubo le wa rad ny Ro szak. – Zaw -
sze by li śmy stro ną w tej spra wie,
ale tym ra zem de cy zja za pa dła
w za ci szu ga bi ne tów Biu ra Dro go -
wnic twa. 25 mar ca wy sto so wa no
ofi cjal ne pi smo zmie nia ją ce re gu -
ły. Nikt z na mi te go nie kon sul to -
wał. Na wet nas nie po in for mo wa -
no! Do wie dzie li śmy się o tym fak -
cie z me diów. Ta kie dzia ła nia są
tra gicz nym przy kła dem igno ro wa -
nia gło su miesz kań ców i sa mo rzą -
du lo kal ne go.

Czy da się to 
jesz cze „od krę cić”?

– Oczy wi ście, że tak – mó wi bur -
mistrz Piotr Ja wor ski. – Bę dzie my
o to wal czyć i nie od pu ści my.

Au to bu sy pę ka ją w szwach, sa -
mo cho dy sto ją w kor kach a rzecz -
nik war szaw skie go ra tu sza, spy ta -
ny „Co do sta nie my w za mian?”
mó wi o... uru cho mie niu au to bu su
E -7. Gra tu lu jąc do bre go sa mo po -
czu cia za pra szam urzęd ni ków
z pl. Ban ko we go, by za miesz ka li
na Zie lo nej Bia ło łę ce, od da li sa -
mo cho dy słu żbo we i do je żdża li
do pra cy E -7. Z prze siad ką
na Pra dze. Do god ną prze siad ką.

Do mi nik Ga dom ski
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WWrraa  ssttaa  jjąą  ccee  ppaa  zznnookk  cciiee

Wy ró żnia my dwa po wo dy wra sta ją cych pa -

znok ci: 

– pierw szy do ty czy pa znok ci sa mo ist nie wbi -

ja ją cych się w wał pa znok cio wy (mo że mieć cha -

rak ter dzie dzicz ny)

– dru gi po wód zwią za ny jest z prze by tym ura -

zem me cha nicz nym. Po wo dem ta kich ura zów

czę sto jest no sze nie cia sne go, zwę żo ne go, czę sto

na ob ca sie, obu wia, oraz nie pra wi dło we ob ci na -

nie pa znok ci stóp. Do dat ko wym czyn ni kiem jest

prze cią że nie stóp pod czas tre nin gów spor to -

wych.

Z wra sta ją cy mi pa znok cia mi po wią za ny jest

czę sto hal lux val gus, pła sko sto pie po przecz ne.

Wra sta ją cy pa zno kieć bo li, na po cząt ku ból jest

nie wiel ki, ale jest to sy gnał, aby udać się do pro -

fe sjo nal ne go ga bi ne tu po do lo gicz ne go. Zlek ce -

wa że nie bó lu pro wa dzi do za czer wie nie nia tkan ki

skór nej, na stęp nie mo że po ja wić się wy dzie li na

rop na i tzw. dzi kie mię so. Wów czas ból jest już

bar dzo do kucz li wy, w skraj nych wy pad kach mo że

dojść do za tru cia or ga ni zmu. Aby te go unik nąć

na le ży wy ko nać za bieg po do lo gicz ny u po do lo ga,

usu nię cie pa znok cia przez chi rur ga za zwy czaj nie

roz wią zu je pro ble mu wra sta nia pa znok cia. W za -

le żno ści od eta pu wra sta nia pa znok ci na le ży

znieść stan za pal ny (spe cja li stycz ne ko sme ty ki,

tam po na da, lub środ ki far ma ko lo gicz ne), na stęp -

nie po mo log za kła da klam rę ko ry gu ją cą płyt kę

pa znok cio wą lub ko ry gu je pa zno kieć sto su jąc

naj no wo cze śniej szą me to dę, po cho dzą ca od na -

zwi ska wy na laz cy, Kost kę Ar ka dy. Za da niem kla -

mer jest unie sie nie wra sta ją cych bo ków pa znok -

cia, aby za po biec je go wra sta niu. Za bieg po le ga

na spłasz cze niu płyt ki pa znok cia, ce lem zmia ny

to ru wzro stu pa znok cia. Klam ry do bie ra ne są in -

dy wi du al nie, bio rąc pod uwa gę kształt pa znok cia,

sto pień wra sta nia pa znok cia. Jest to bez bo le sna

me to da, któ ra zno si ból, po zwa la na unik nię cie

ope ra cji. Klam ra nie prze szka dza pod czas cho -

dze nia, nie ogra ni cza spraw no ści ru cho wej. 

BBrroo  ddaaww  kkii  ((kkuu  rrzzaajj  kkii))

Skó ra stóp na ra żo na jest rów nież na wy stę po -

wa nie za ka żeń wi ru so wych, przy kła dem jest za ka -

że nie wi ru sem bro daw cza ka ludz kie go (typ 1 i 2),

HPV 1 i 2. Mo gą to być zmia ny po je dyn cze (myr -

me cje) lub roz sia ne (bro daw ki mo zai ko we). 

– bro daw ki po je dyn cze (myr me cje) wy wo łu je

wi rus HPV1, do ty czą za rów no dzie ci, jak i do ro -

słych, są na zy wa ne „za ka że niem ba se no wym”.

Bro daw ki po je dyn cze są do brze wy czu wal ne,

twar de, czę sto to wa rzy szy im od czyn za pal ny,

oraz ból pod czas cho dze nia, ma to zwią zek z głę -

bo kim wni ka niem za ka że nia do skó ry wła ści wej.

Le cze nie: krio chi rur gia, mro że nie pod tlen kiem

azo tu w ga bi ne cie po do lo gicz nym, po le cze niu

po zo sta je trwa ła od por ność i nie ob ser wu je się

na wro tów scho rze nia.

– bro daw ki roz sia ne (mo zai ko we) wy wo łu je

wi rus HPV2, to zmia ny roz le głe i po wierz chow ne.

Nie da ją do le gli wo ści bó lo wych, ma ją ten den cję

do na wro tów. Le cze nie: miej sco we sto so wa nie

ma ści z kwa sem sa li cy lo wym, mle ko wym.

NNaadd  ppoo  ttllii  wwoośśćć  ssttóópp, pra ca gru czo łów po to -

wych za pew nia od po wied nią ter mo re gu la cję na -

sze go or ga ni zmu. Wzmo żo na pra ca gru czo łów

po wo du je po wsta wa nie pro ble mu nad po tli wo ści

stóp. Przy czy ny mo gą mieć pod ło że ge ne tycz ne,

zwięk sza ją się w sy tu acjach stre su ją cych, wpływ

na nad po tli wość ma ją rów nież cho ro by en do kry -

no lo gicz ne (nad czyn ność tar czy cy, za bu rze nia

hor mo nal ne), scho rze nia neu ro lo gicz ne, cho ro by

me ta bo licz ne (cu krzy ca). Na wzmo żo ne dzia ła nie

gru czo łów po to wych wpływ ma ją: nie wła ści we

odży wia nie, no sze nie syn te tycz nych skar pet, oraz

syn te tycz ne go obu wia. W przy pad ku nad mier nej

po tli wo ści na le ży sys te ma tycz nie od wie dzać ga -

bi net po do lo gicz ny, aby pod dać się pro fe sjo nal -

nym za bie gom, przy wy ko rzy sta niu de dy ko wa -

nych ko sme ty ków po do lo gicz nych. Sku tecz nym

spo so bem na le cze nie nad po tli wo ści stóp jest

do stęp na w na szym ga bi ne cie jo no fo re za wod na.

AAggnniieesszz  kkaa  KKaa  mmiiee  nniieecc  

((ppoo  ddoo  lloogg))

Leczenie wrastających paznokci, brodawek wirusowych, nadpotliwości stóp

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

tel. 669 811 122, 22/ 300 40 66
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Pod czas spo tka nia zo sta ła za pre -
zen to wa na kon cep cja szpi ta la zgło -
szo na przez Ini cja ty wę Miesz kań ców
Bia ło łę ki, któ ra za kła da wy bu do wa -
nie du żej pla ców ki miej skiej, szcze -
bla po wia to we go, na ok. 150–200 łó -

żek. Koszt in we sty cyj ny „jed ne go łó -
żka” osza co wa no na ok. mi lion zło -
tych – czy li ca łe przed się wzię cie
kosz to wa ło by 150–200 mln zł. Do te -
go do szły by jesz cze wy dat ki zwią za -
ne z za ku pem dział ki.

Szpi tal mo du ło wy
In ną kon cep cję za pre zen to wał

Zbi gniew Cier pisz – rad ny War sza -
wy i le karz, od dzie wię ciu lat za bie -

ga ją cy o utwo rze nie na Bia ło łę ce
szpi ta la. Przed sta wił kon cep cję bu -
do wy Szpi ta la Chi rur gii Jed ne go
Dnia i Przy chod ni Wie lo spe cja li -
stycz nej w sys te mie mo du ło wym.
Po dob na in we sty cja zo sta ła zre ali -
zo wa na na Ur sy no wie przy ul. Ka -
ja ko wej. „Ur sy now skie Cen trum
Za bie go we” zbu do wa no za le d wie
w cią gu trzech mie się cy z 31 mo du -
łów w 90% wy po sa żo nych w in fra -
struk tu rę tech nicz ną. Szpi tal
na Ur sy no wie to trzy kon dy gna cyj -
ny bu dy nek z 14 sta no wi ska mi łó -
żko wy mi oraz dwie ma sa la mi ope -
ra cyj ny mi. Pra ce przy go to waw cze

trwa ły oko ło pół ro ku, a koszt bu -
do wy wy niósł oko ło 30 mln zł.

Na stycz nio wej se sji Ra dy War -
sza wy rad ny Zbi gniew Cier pisz
zgło sił po praw kę do bu dże tu mia -
sta za wie ra ją cą ko niecz ność wy -
bu do wa nia szpi ta la jed no dnio we -
go na Bia ło łę ce. Wnio sek nie uzy -
skał po par cia ra dy, jed nak za in te -
re so wa nie nim wy ra zi li urzęd ni cy
miej scy, co bu dzi na dzie ję na dal -
sze roz mo wy.

Kil ka słów o do stęp no ści
Na kon fe ren cji rad ny Cier pisz

za pre zen to wał bar dzo cie ka we

sta ty sty ki do ty czą ce sy tu acji słu -
żby zdro wia w War sza wie. Jak
na tym tle wy pa da Bia ło łę ka?
Na jed ną pla ców kę lecz nic twa
otwar te go (za rów no pu blicz ną,
jak i nie pu blicz ną) w sto li cy przy -
pa da 1601 osób, w Śród mie ściu są
to 704 oso by, zaś na Bia ło łę ce
jed na przy chod nia ma śred nio
aż 3737 pa cjen tów!

Gdzie?
Pod czas kon fe ren cji pa da ły ró -

żne pro po zy cje lo ka li za cji przy -

szłe go szpi ta la, z któ rych szcze gól -
ne za in te re so wa nie wzbu dzi ło
miej sce przy ul. Ku piec kiej – obok
hal przy ul. Ma ry wil skiej 44. Jest
to lo ka li za cja po mię dzy Tar cho mi -
nem a wschod nią Bia ło łę ką, któ ra
po przed łu że niu Tra sy Mo stu Pół -
noc ne go bę dzie bar dzo do brze po -
łą czo na ko mu ni ka cją miej ską z ka -
żdym re jo nem dziel ni cy.

Co da lej?
14 mar ca rad ni PiS zło ży li pro -

jekt uchwa ły w spra wie utwo rze -
nia na te re nie dziel ni cy „Szpi ta la
Chi rur gii Jed ne go Dnia”, w któ -
rej jest wnio sek o wsz czę cie pro -
ce du ry zmie rza ją cej do bu do wy
szpi ta la. Uchwa ła bę dzie oma wia -
na na naj bli ższej se sji ra dy dziel -
ni cy Bia ło łę ka.

Piotr Oracz

Modułowy szpital rozwiązaniem dla Białołęki?
� Pod koniec marca odbyła się konferencja poświęcona budowie szpitala na Białołęce. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na podstawowe
pytania: Czy jest potrzebny? Jakiej powinien być wielkości? Gdzie powinien stanąć? Ile będzie kosztować?

Autor jest radnym dzielnicy Białołęka (PiS)

Ursynowskie
centrum zbudowano
zaledwie w ciągu trzech
miesięcy z 31 modułów.
To trzykondygnacyjny
budynek z 14
stanowiskami łóżkowymi
oraz dwiema salami
operacyjnymi.



– Jak dzie się cio -, czy je de na sto -
la tek ma mieć zdro wy krę go słup,
sko ro co dzien nie dźwi ga na ple -

cach od sze ściu do ośmiu ki lo gra -
mów? Wia do mo prze cież, że
oprócz pod ręcz ni ków (one wa żą

naj wię cej), ćwi czeń i ze szy tów ka -
żde go dnia ucznio wie za bie ra ją ze
so bą do szko ły piór nik, śnia da -
niów kę, na pój, obu wie i strój
na WF oraz pa mięt nik i in ne nie -
zbęd ne dla nich rze czy – wy li cza ją
Ewa i Wal de mar Kró lak, ro dzi -
ce 11-let niej Oli wii uczęsz cza ją cej
do pla ców ki na Po ra jów.

To nie plecak trzeba
poprawić, a jego zawartość

Ro dzi ciel skie po szu ki wa nia
sku tecz ne go spo so bu na zmniej -
sze nie wa gi szkol ne go tor ni stra
zwy kle koń czą się na wy bo rze naj -
lżej sze go (czę sto kosz tow ne go)
ple ca ka w skle pie. Nie wszyst kich

na to stać i nie tu jest w rze czy wi -
sto ści pies po grze ba ny. Pro blem
tkwi w pod ręcz ni kach, któ re swo -
ją wa gą śmia ło mo gą kon ku ro wać
z ce głą bu dow la ną.

– Po sta no wi li śmy więc za mie nić
ma te riał bu dow la ny na dy dak -
tycz ny i wy ko rzy stać ge nial ną
kon struk cję ka żde go pod ręcz ni -
ka. Wszyst kie po dzie lo ne są bo -
wiem na roz dzia ły, więc fi zycz nie
zo sta ły przez nas odłą czo ne
od ca ło ści wraz z okład ka mi
i stro na mi do dat ko wy mi. Od tej
po ry ka żdy uczeń zo sta wia pra wie
ca łą ce głę w do mu, a za bie ra ze
so bą tyl ko tę część, któ ra jest
oma wia na ak tu al nie na lek cjach
– opo wia da Wal de mar Kró lak.

Po szcze gól ne czę ści ksią żek są
opra wio ne i za bez pie czo ne
przed znisz cze niem.

– Wszyst ko ta nim kosz tem, bo
po trze bu je my do te go je dy nie no -
ży ka in tro li ga tor skie go i pla sti ko -
wych grzbie tów do spi na nia, któ re
kosz tu ją gro sze. Efekt jest im po -
nu ją cy. Bio rąc pod uwa gę trzy stu -
stro ni co wy pod ręcz nik, po dzie lo -
ny na roz dzia ły li czą ce 15 stron

– nie trud no wy obra zić so bie ró -
żni cę w wa dze – opo wia da.

Kie dy swo im po my słem pa ni
Ewa i pan Wal de mar za ra zi li in -
nych ro dzi ców z kla sy cór ki, roz -
wią za nie roz prze strze ni ło się
szyb ko na in ne gru py. Dy rek cja
pla ców ki przy ję ła po mysł ro dzi -
ców z za in te re so wa niem.

– Szko ła od kil ku lat po dej mu je
ró żne dzia ła nia, aby od cią żyć
uczniow skie tor ni stry. Ma my np.
szkol ne pod ręcz ni ki z wy bra nych

przed mio tów, wszy scy ucznio wie
ma ją mo żli wość zo sta wie nia ksią -
żek w szaf kach. Z na szych ob ser -
wa cji i do świad czeń wy ni ka jed -
nak, że ucznio wie są bar dzo przy -
wią za ni do swo ich pod ręcz ni ków
i nie za wsze chcą sko rzy stać
z pro po zy cji szko ły. Cie szy więc
fakt, że są ro dzi ce, któ rzy szu ka ją
po my słów na roz wią za nie tych
pro ble mów – mó wi dy rek tor Iwo -
na Tu row ska.

AS

Edu ka cja ma te ma tycz na
na eta pie wcze snosz kol nym czę -
sto jest lek ce wa żo na, a prze cież
w tym cza sie roz wi ja ją się w umy -
słach dzie ci sche ma ty in te lek tu -
al ne, któ ry mi bę dą się one po słu -
gi wać przez resz tę swo je go ży cia.

Kształ tu je się umie jęt ność kla -
sy fi ka cji, ro zu mo wa nia przy czy -
no wo - skut ko we go, prze wi dy wa -
nia, co się mo że zda rzyć. Je że li
w tym cza sie nie za dba się na le ży -
cie o wspo ma ga nie roz wo ju umy -
sło we go dzie ci, nie mo żna te go
nad ro bić w na stęp nych eta pach
edu ka cyj nych. Pod sta wa pro gra -
mo wa na ka żdym stop niu edu ka -
cji jest li ne ar na, więc w ka żdym
na stęp nym ro ku dziec ko bu du je
umie jęt no ści na wia do mo ściach
któ re już na by ło wcze śniej.

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 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. Wy bra ne tech ni ki na ucza nia
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 słu żą cą 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, a tym sa -
mym na na by wa nie wia do mo ści
i umie jęt no ści ma te ma tycz nych.
Do dat ko wo 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 -

t e  l e k  t u  a l  n y
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  nnaauucczzaanniiee  mmaatteemmaattyykkii  
pprrzzeeddsszzkkoolluu  jjeesstt  wwaażżnnee??

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Lekki plecak możliwy – przykład ze szkoły na Porajów
� Jak ciężki jest plecak ucznia podstawówki? Waży nawet 8 kg, dwukrotnie więcej niż powinien! Rodzice uczniów ze szkoły przy Porajów znaleźli
sposób na ulżenie rozwijającym się kręgosłupom.

Od tej pory
każdy uczeń zostawia
prawie całą cegłę
w domu, a zabiera ze
sobą tylko tę część, która
jest omawiana aktualnie
na lekcjach – opowiada
Waldemar Królak.

Szkoła przy Porajów pokazała, że plecak może być lżejszy
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Po mysł na za go spo da ro wa nie
po pro duk cyj ne go grun tu przy
prze pom pow ni nad ka na łem zo -
stał zgło szo ny do bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go. Pro jek to daw cy pro -
po nu ją, by zre kul ty wo wać to
miej sce, wy dzie lić na nim kil ka
stref i spra wić, by oko li ce sta ły się
bar dziej przy ja zne dla lu dzi.
Do tej po ry brzeg ka na łu słu ży
głów nie węd ka rzom i ro we rzy -
stom – czy po zmia nach za czną
tam go ścić ta kże in ni?

Pla ny są am bit ne: spor tow cy
mo gą zy skać bo isko do siat ków ki
pla żo wej a mi ło śni cy „oko licz no -
ści przy ro dy” piasz czy stą pla żę,
wia ty pik ni ko we, mu ro wa ne gril le
i ław ki. Do dat ko wo pla no wa ny
jest par king dla sa mo cho dów
i sto ja ki ro we ro we.

Koszt re wi ta li za cji te re nu wy ce -
nio no na 220 ty się cy zło tych. Po -
mysł wy da je się nie zły – bra ku je
ta kich miejsc w tej czę ści dziel ni cy.

(wt)

Plaża i siatkówka nad Kanałem
� Co zrobić z terenem nad kanałem w pobliżu
Płochocińskiej 20? Teraz zaniedbany, ma szansę stać się
miejscem tętniącym sportem, przyjaznym
mieszkańcom. Jeśli tylko zdobędzie poparcie
w czerwcowym głosowaniu.

Przy stan ki nie ma ją wiat, przez
co ocze ki wa nie na au to bus
do przy jem nych nie na le ży. Pod -
czas desz czu – mok nie my. W słoń -
cu – pra ży my się. Wiatr po tra fi
być nie do wy trzy ma nia. Czy to się
kie dyś zmie ni? – Wpraw dzie nie
pla no wa li śmy usta wie nia wiat
w tych lo ka li za cjach, jed nak zwe -
ry fi ku je my, czy ist nie ją mo żli wo ści
tech nicz ne mon ta żu ich na tych
przy stan kach – mó wi Igor Kraj -
now, rzecz nik ZTM.

Miesz kań ców iry tu je też to, że
więk szość przy stan ków jest tu
„na żą da nie”. Dla cze go? Urzęd -
ni cy twier dzą, że wszyst ko wy ni ka
ze sta ty styk. Je śli 25% za trzy mań
au to bu sów jest nie po trzeb na,
wów czas przy sta nek sta je się po -
sto jem na żą da nie.

– Ta kie po mia ry wy ko nu je my
re gu lar nie na wszyst kich li niach.
Dzię ki sto so wa niu przy stan ków
na żą da nie, skró ce niu ule ga prze -
cięt ny czas prze jaz du au to bu sów,
zwłasz cza w go dzi nach po zasz czy -

to wych. Roz wią za nia to od lat
sto su je się z po wo dze niem w wie -
lu mia stach pol skich i eu ro pej -
skich – w nie któ rych me tro po -
liach pra wie wszyst kie przy stan ki
są „na żą da nie”. W War sza wie
w ten spo sób funk cjo nu je ko mu -
ni ka cja noc na – wy ja śnia Kraj now
i do da je, że w ko mu ni ka cji dzien -

nej ZTM zwięk sza licz bę przy -
stan ków wa run ko wych, a w naj -
bli ższym cza sie urzęd ni cy spraw -
dzą, jak sy tu acja wy glą da na przy -
stan ku Le wan dów II. – Na pod -
sta wie wy ni ków po mia rów zwe ry -
fi ku je my je go cha rak ter – de kla -
ru je Kraj now.

Prze my sław Bur kie wicz

Bez wiat, ławek i na żądanie

Przystanki niczym postoje PKS
� Mieszkańcy wschodniej Białołęki mają dość przystanków autobusowych bez wiat.
Ulice Lewandów, Berensona czy Kąty Grodziskie wyglądają przez to jak postoje PKS
na dalekiej prowincji a nie przystanki w Warszawie.

Pierw sza ta ka pla ców ka po wsta -
ła na Wo li. Te raz fun da cja otwie ra
dru gą w klu bie „Ar ko na” na Na -

go dzi ców 3. – Bę dzie to miej sce
spo tkań, wy mia ny do świad czeń
i wspar cia ro dzin z dzieć mi w wie -

ku 0–6 lat i ro dzi ców ocze ku ją cych
na dziec ko – prze ko nu ją twór cy.
– W Klu bie od by wać się bę dą bez -
płat ne warsz ta ty wy cho waw cze,
pe da go gicz ne, gru py wspar cia dla
ro dzin, za ję cia ogól no ro zwo jo we
dla dzie ci do sto so wa ne do ich wie -
ku (pla stycz ne, mu zycz ne, wy cho -
waw cze, in te gra cyj ne, roz wo jo we),
wy kła dy i szko le nia z wie lu dzie -
dzin ży cia bez po śred nio zwią za -
nych z funk cjo no wa niem ro dzi ny:
roz wo ju oso bi ste go, zdro we go
odży wia nia, efek tyw ne go po szu ki -
wa nia pra cy, aspek tów praw nych.

Dzia łać też ma Ka wiar nia Ma -
my i Ta ty ja ko miej sce luź nych
spo tkań ca łych ro dzin oraz czy tel -

nia i bi blio te ka, z któ rej ro dzi ce
bez płat nie mo gą wy po ży czyć ksią -
żki do ty czą ce roz wo ju dzie ci, ale
też li te ra tu rę po pu lar ną i ksią żecz -
ki dla dzie ci.

Za ję cia na Na go dzi ców od by -
wać się bę dą w po nie dział ki
i czwart ki od go dzi ny 10.00.
Na po cząt ku ty go dnia w ra mach
„Tań ców hu lań ców” ma lu chy bę -
dą two rzyć swo je wła sne mu zycz -
ne utwo ry, ba wić się in stru men ta -
mi, śpie wać i tań czyć wspól nie
przy mu zy ce. Na to miast pod ko -
niec ty go dnia, prócz wspo mi na nej
już ka wiar ni, bę dą się od by wać
za ję cia sen so mo to rycz ne dla dzie -
ci nie star szych niż dwa la ta.

Za ję cia są bez płat ne, ale obo -
wią zu je re zer wa cja miejsc:
505–902–336 bądź biu ro@fun da -
cja ne bo.pl.

(wt)

Klub dla Rodzin rusza na Nagodziców
� Fundacja Chrześcijańska Nebo uruchamia na Białołęce Klub dla Rodzin. Otwarcie
– 13 maja.



518 to je dy na li nia au to bu so wa,
łą czą ca naj gę ściej za lud nio ne re -
jo ny Bia ło łę ki ze ści słym cen trum
War sza wy. Od 4 kwiet nia jej tra sa
w so bo ty i nie dzie le prze bie ga ina -
czej od stan dar do wej ze wzglę du
na week en do we za mknię cia czę ści
Trak tu Kró lew skie go. W ubie głym
ro ku au to bu sy wszyst kich li nii nie
kur so wa ły Kra kow skim Przed mie -
ściem i No wym Świa tem po mię -
dzy skrzy żo wa nia mi z Se na tor ską

i Świę to krzy ską. Te raz, po nie waż
uli ca Świę to krzy ska jest już otwar -
ta dla sa mo cho dów, week en do wy
„na czel ny dep tak War sza wy” jest
dłu ższy i roz cią ga się aż do ron da
de Gaul le'a. Tra sa week en do wa
jest ta ka sa ma, jak w ubie głym ro -
ku, tyl ko dla skrę ca ją cych w Świę -
to krzy ską 518 i 178.

Jak wy glą da week en do wa tra -
sa? W wy ni ku prze kształ ca nia
frag men tu Trak tu Kró lew skie go

we wszyst kie so bo ty i nie dzie le
au to bu sy li nii 518 nie bę dą za -
trzy my wać się na przy stan kach
przy pl. Zam ko wym i Uni wer sy te -
cie War szaw skim, ale na pla cach
Te atral nym i Ma ła chow skie go.
Tak bę dzie aż do 12 paź dzier ni ka.

W paź dzier ni ku skoń czą się nie
tyl ko week en do we ob jaz dy Kra -
kow skie go Przed mie ścia. W tym
wła śnie mie sią cu pla no wa ne jest
za koń cze nie prze bu do wy Tra sy Ar -
mii Kra jo wej i mo stu Gro ta-Ro -
wec kie go, na któ re 518 – obec nie
kur su ją ce z ozna ko wa niem „tra sa
zmie nio na” – po win no wró cić ja ko
na swo ją pod sta wo wą tra sę.
Do paź dzier ni ka jed nak bar dzo da -
le ko. Nie któ rzy pa sa że ro wie prze -
czu wa ją, ze li nia ta nie prze trwa
uru cho mie nia bez po śred nie go po -
łą cze nia tram wa jo we go Tar cho mi -
na z Ma ry mon tem i Dwor cem
Cen tral nym i znik nie z ulic, nim na -
sta nie je sień. Za rząd Trans por tu
Miej skie go pó ki co nie wy po wia da
się na te mat przy szło ści li nii.

Do mi nik Ga dom ski

– Jest Pa ni dy rek to rem Wy spy

Skar bów – prę żnie roz wi ja ją ce go się

przed szko la nie pu blicz ne go. Pla ców -

ka roz sze rza swo ją dzia łal ność. Pro -

szę opo wie dzieć o tych pla nach.

– 1 wrze śnia 2015 ro ku roz pocz nie

swą dzia łal ność Nie pu blicz na Szko ła

Pod sta wo wa „Lo gi ca”. Ofer ta szko ły

skie ro wa na jest nie tyl ko dla na szych

przed szkol nych ab sol wen tów, ale rów -

nież re kru tu je my dzie ci „z ze wnątrz”.

Za pra sza my do współ pra cy ro dzi ców,

któ rzy chcą, aby dziec ko w pla ców ce

edu ka cyj nej otrzy ma ło „coś wię cej” niż

tyl ko pod sta wa pro gra mo wa.

– Skąd po mysł na szko łę? W na szej

bia ło łęc kiej prze strze ni ofer ta szkół

jest do syć bo ga ta, po wsta ją no we pla -

ców ki za rów no pu blicz ne jak i nie pu -

blicz ne. 

– Pro gram pro po no wa ny przez szko -

łę „Lo gi ca” jest in no wa cyj ny. Z na -

szych wie lo let nich do świad czeń za wo -

do wych wy ni ka, że obec ny sys tem edu -

ka cji w kra ju nie po dą ża za zmia na mi,

ja kie do ko nu ją się w ota cza ją cej nas

rze czy wi sto ści. W na szych uczniach

chce my roz wi jać kre atyw ne, pla stycz ne

my śle nie, umie jęt ność pra cy ze spo ło -

wej, prze twa rza nia i se lek cjo no wa nie

la wi no wo wzra sta ją cych in for ma cji

oraz po ru sza nia się w prze strze ni mul ti -

me dial nej w spo sób zdro wo roz sąd ko -

wy. Chce my rów nież wy zwa lać i pie lę -

gno wać, wspól nie z ro dzi ca mi, drze -

mią ce w dzie ciach ta len ty.

– To bar dzo am bit ne za ło że nia.

W ja ki spo sób pla ców ka chce je re ali -

zo wać?

– Na szej szko le na da je my pro fil ma -

te ma tycz no -lin gwi stycz ny. W za sa dzie

ta kie kro ki przed się wzię li śmy już

w przed szko lu. Od wrze śnia na si wy -

cho wan ko wie ma ją mo żli wość uczest -

ni cze nia w za ję ciach sza cho wych. Dla

czte ro - i pię cio lat ków wpro wa dzi li śmy

w ra mach za jęć obo wiąz ko wych pro -

gram Szko ły Ma te ma ty ki „Mat pla ne ta”

(w „Lo gi ce” roz sze rzy my go dzi no wo za -

kres tych za jęć). Dzie ci uczest ni czą

rów nież w za ję ciach z ję zy ka fran cu -

skie go (obok obo wiąz ko we go ję zy ka

an giel skie go). W szko le prze wi du je my

wzbo ga ce nie edu ka cji ję zy ko wej o ko -

lej ne ję zy ki (hisz pań ski, nie miec ki). 

– A co z dzie ciń stwem Wa szych

uczniów? Zbyt „cię żki tor ni ster” mo -

że ich znie chę cić na wet do naj lep szej

szko ły. Szcze gól nie dziś, kie dy nie

do koń ca wie my, ja kie efek ty przy nie -

sie ob ni że nie wie ku szkol ne go. 

– W „Lo gi ce” nie mu si my się te go

oba wiać. Ro dzi com, któ rzy wy bio rą na -

szą szko łę dla swo ich dzie ci, pro po nu -

je my zrów no wa żo ny roz wój. Pro gram

dy dak tycz ny do sto so wa ny jest do mo -

żli wo ści per cep cyj nych po szcze gól nych

grup wie ko wych. Za ję ciom pro gra mo -

wym bę dą to wa rzy szyć za ję cia roz wi ja -

ją ce ta len ty i pa sje. Prze stron ny, no wo -

cze sny bu dy nek po zwa la nam na uru -

cho mie nie za jęć psy cho ru cho wych.

Sta wia my rów nież na kształ to wa nie po -

staw i war to ści spo łecz nych. Na sku -

tecz ne ucze nie się, a nie prze cią ża nie

wie dzą. Na efek tyw ną pre zen ta cję swo -

ich umie jęt no ści i wła ści wą sa mo oce nę

na szych wy cho wan ków. Szko ła Nie pu -

blicz na „Lo gi ca” – to ofer ta kom plek -

so wa. 

– W obec nej prze strze ni edu ka cyj -

nej co raz wię cej mó wi się o ró żnych

de fi cy tach roz wo jo wych, dys funk -

cjach. Ob ni ża my wiek szkol ny, ale nie

idzie za tym doj rza łość dziec ka

do tor ni stra. Jak so bie z tym te ma -

tem po ra dzi „Lo gi ca”?

– Re ali za cja pro gra mów edu ka cyj -

nych w opar ciu o za ło że nia neu ro dy -

dak ty ki, czy li na ucza nia „przy ja zne go”

mó zgo wi oraz wspar cie spe cja li stów

– psy cho lo ga, lo go pe dy, te ra peu ty, wy -

kwa li fi ko wa na ka dra po wo du ją, że już

dziś, w przed szko lu, nie bo imy się ta -

kich trud no ści i in dy wi du al nej pra cy

z dziec kiem. Bli ska jest nam teo ria in -

te li gen cji wie lo ra kiej Ho war da Gard ne -

ra we dług, któ rej ka żdy czło wiek jest

zdol ny. Na szą ro lą jest od kryć pro fil

zdol no ści na szych pod opiecz nych i pie -

lę gno wać za uwa żo ne ta len ty, przy jed -

no cze snym wspie ra niu in te li gen cji sła -

biej roz wi nię tych i ni we lo wa niu de fi cy -

tów roz wo jo wych. Już te raz od no si my

suk ce sy w tym za kre sie. W ra mach

Aka de mii Do bre go Ro dzi ca – wspól nie

z ro dzi ca mi ko rzy sta my z wie dzy do -

świad czo nych spe cja li stów. Już dziś

– za pra sza my za in te re so wa nych

na warsz ta ty, dni otwar te, a ta kże

do od wie dza nia na szej stro ny in ter ne to -

wej (www.szko la -lo gi ca.pl oraz

www.przed szko le war sza wa.pl). 

– Dzię ku ję za roz mo wę. 

O szkole, która uczy myślenia
�Wywiad z dyrektor nowej niepublicznej szkoły podstawowej na Białołęce
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Jaka przyszłość linii 518?
� Nowodwory, Tarchomin i Żerań należą do nielicznych osiedli Warszawy,
dysponujących bezpośrednim autobusem na Starówkę i Trakt Królewski. Warto
pamiętać, że linia 518 w weekendy ma teraz inną trasę, niż w dzień powszedni.

„Na ci śnij aby przejść” to chy ba
naj bar dziej iry tu ją ce sło wa, ja kie
mo że prze czy tać lub usły szeć pie -
szy idą cy uli ca mi Bia ło łę ki. Któ -
ryś z miesz kań ców, za pew ne przy -
pad kiem ma ją cy przy so bie ma -
zak, po sta no wił uwiecz nić je
na la tar ni na skrzy żo wa niu Mo -
dliń skiej i Kla sy ków. Cza su miał

du żo, bo na zie lo ne w tym miej -
scu cze ka się wy jąt ko wo dłu go.
Ta ka la tar nia z na ry so wa nym
przy ci skiem mo że stać się kie dyś
pięk nym eks po na tem mu zeum ar -
che olo gicz ne go. Na wy sta wie
„Tak ży li na si przod ko wie na po -
cząt ku XXI w.”.

DG

Migawki z okolicy

Naciśnij aby przejść
� Podczas czekania na zielone światło na przejściu dla
pieszych przez Modlińską przychodzą do głowy dziwne
pomysły. Na jednej z latarń ktoś narysował „przycisk”.



Pło cho ciń skiej przed sta wiać nie
trze ba. To wy lo tów ka pro wa dzą ca
do Nie po rę tu i nad Za lew Ze -
grzyń ski. Nie jest jed nak tyl ko
dro gą dla let ni ków, po nie waż ko -
rzy sta ją z niej w du żej mie rze cię -
ża rów ki i ti ry ob słu gu ją ce licz ne
skła dy i ma ga zy ny na Że ra niu.

Dla te go spa cer chod ni ka mi
wzdłuż Pło cho ciń skiej do naj mil -
szych nie na le ży. Po zmro ku jest tu
na praw dę ciem no i nie trud no
o tra ge dię. Uli cę oświe tla ją bo -
wiem la tar nie rtę cio we, rzu ca ją ce
sła biut kie bia łe świa tło. Prze sta -

rza łe opra wy oświe tle nio we za -
mon to wa ne są na be to no wych słu -
pach. – Nic nie wi dać. Na wet pa na
nie wi dzia łem, jak pan pod cho dził
– mó wi kie row ca, któ ry za trzy mał
się na ro gu Spe dy cyj nej, by spraw -
dzić dro gę. – Ni by są te la tar nie,
ale tak jak by ich wca le nie by ło. To

wa żna uli ca, nie po win no być tu
ta kich sta rych la tarń – mó wi. Tym
bar dziej że w re jo nie Ma ry wil skiej
za in sta lo wa no no we, so do we lam -
py. Ró żni ca jest ko lo sal na. Żół te
la tar nie oświe tla ją jezd nię i chod -
ni ki jak trze ba. – Do ra biam ja ko
stróż w fa bry ce nie da le ko
i po zmro ku wra cam do do mu pie -
cho tą, bo miesz kam na Że ra niu
– mó wi Jó zef Grzy bow ski, eme ryt.
– Nie mam cza su cze kać na au to -
bus, a po za tym oszczę dzam na bi -
le cie, więc idę spa cer kiem. I po -
wiem re dak to ro wi, że na praw dę
cza sem mam du szę na ra mie niu.
Jak śmi gnie, jak gwizd nie cię ża -
rów ka to aż strach! A tu ciem ni ca,
nic nie wi dać. Na wet by nie po czuł
i nie zo ba czył, gdy by mnie za bił ta -

ki cię ża ro wiec – mar twi się pan Jó -
zef. A nie któ rzy to na wet je żdżą
Pło cho ciń ską ro we rem…

Czy uli ca do cze ka się no we go
oświe tle nia? Nie ste ty, nie w tym
ro ku. – Od dwóch lat ma my go to -
wy pro jekt mo der ni za cji oświe tle -
nia wzdłuż Pło cho ciń skiej, ale nie
ma my praw do grun tów, na któ -
rych sto ją la tar nie i nie uzy ska li -
śmy zgód wła ści cie li po se sji
na usta wie nie no wych słu pów.
Sta ra my się o te zgo dy – mó wi
Adam So bie raj, rzecz nik Za rzą du
Dróg Miej skich.

W tym ro ku na Bia ło łę ce no we
la tar nie sta ną wzdłuż ul. Me hof -
fe ra na Tar cho mi nie i Klem bow -
skiej na Że ra niu.

Prze my sław Bur kie wicz
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Co do kład nie za rzu ca rad na Ol -
szew ska? Przede wszyst kim fakt, że
są pla ce za baw, na któ rych nie ma
urzą dzeń do sto so wa nych do wie ku
dziec ka. Ja ko przy kład po da je te -
ren przy Por to wej. Fak tycz nie,
urzą dzeń dla młod szych dzie ci jest
tam jak na le kar stwo – sprę ży no we
bu jacz ki, dwie tram po li ny i w za sa -
dzie to wszyst ko. Więk szość za ba -
wek rze czy wi ście prze zna czo na jest
dla star szych dzie cia ków – młod -
szym po zo sta je za ba wa w pia chu,
któ re go tu nie bra ku je.

Ta jem ni cą dla od wie dza ją cych
po zo sta je prze zna cze nie ziem -
nych muld ulo ko wa nych na pla cu.
Dla nas zresz tą też – na sa necz ko -
we gór ki są za ma łe, do wspi nacz -
ki ra czej ma ło atrak cyj ne. Rów nie
za gad ko we są siat ki roz pię te
nad pla cem. Cie nia nie da ją, ro -
ślin pną cych na nich nie uświad -
czysz. Ale mo że ta ki był za mysł
twór ców – jak z mi siem u Ba rei:
nikt nie wie, po co, więc nikt nie
bę dzie py tał?

(wt)

Dyskryminacja
na placach zabaw?
� Czy kilkulatki są dyskryminowane na dzielnicowych
placach zabaw? Zdaniem radnej Marioli Olszewskiej
– tak. I można się z nią zgodzić.

Na Płochocińskiej jest ciemno jak w piekle
� Wzdłuż tej jednej z najważniejszych arterii Białołęki stoją latarnie sprzed półwiecza.
Ledwo świecą, przez co jest tu bardzo niebezpiecznie. Tym bardziej że po zmroku
jezdnię przekraczają piesi, a ulicą mkną ciężarówki i tiry. – Strach tędy chodzić, ale
nie ma wyjścia – mówią piesi.

Nic nie widać
Nawet pana nie
widziałem, jak pan
podchodził – mówi
kierowca, który zatrzymał
się na rogu Spedycyjnej,
by sprawdzić drogę. – Niby
są te latarnie, ale tak jakby
ich wcale nie było.



An no pol znaj do wał się na te re -
nie dzi siej szej Bia ło łę ki, ale
przed woj ną był po za War sza wą.
Ze sto łecz nym osie dlem Bród no
łą czy ły go wą skie ulicz ki. Pierw sze
ba ra ki dla bez dom nych i bez ro -
bot nych zo sta ły od da ne do użyt ku
w 1927 ro ku, ale roz bu do wy wa no
je jesz cze przez kil ka lat. Na po -
cząt ku po wsta ło 41 bu dyn ków
– mu ro wa nych i drew nia nych
– któ re za miesz ka ło 810 ro dzin.
An no pol po sia dał wo do ciąg i in -
sta la cję ga zo wą. Oświe tle nie sta -
no wi ły prze nie sio ne w wy ni ku
mo der ni za cji sie ci śród miej skiej
la tar nie ga zo we. Na ba ra kach za -
wi sły ema lio wa ne ta blicz ki z na -
zwa mi dziś już za po mnia ny mi:
Wi śniew ska, An no pol ska, Ga jo -

wa, Słoń ska (we dług pla nów mia -
sta ulicz ka ta ist nia ła do po cząt ku
lat dzie więć dzie sią tych i bie gła
mię dzy al tan ka mi dział ko wy mi
ko lo nii Alek san dró wek i łą czy ła
się z uli cą No wo to ruń ską
– wchło nię tą przez wiel ką tra sę
pa rę wio sen póź niej). Cen tral nym
punk tem osie dla był plac An no -
pol ski – dziś rów nież za po mnia -
ny. „W ro ku 1932 bez ro bo cie
obej mo wa ło 22 pro cent ogó łu ro -
bot ni ków war szaw skich. Jesz cze
w ro ku 1938 w 113 ba ra kach An -
no po la mie ści ło się 11–12 ty się cy
osób. Za izbę o roz mia rach 4 × 5
me trów kwa dra to wych pła ci li
tu 18 zł mie sięcz nie, mie li ogród -
ki, go łęb ni ki, ho dow le kur i kró li -
ków. Wie lu spo śród daw nych bez -

ro bot nych zde kla ro wa ło się w tym
re zer wa cie nę dzy, we szło w sze re -
gi pra skie go pół świat ka” – pi sał
Je rzy Ka sprzyc ki w ksią żce „Po że -
gna nia war szaw skie” z 1971 ro ku.

W cza sie zdo by wa nia War sza wy
w 1944 ro ku przez pol skie i ra -
dziec kie woj ska An no pol zo stał
zbu rzo ny, ale szyb ko się od bu do -
wał. Jesz cze w la tach sześć dzie sią -
tych był sym bo lem nę dzy i bie dy.
Ha li na Mi cha li kow ska, kie row -
nicz ka po rad ni spo łecz no -wy cho -
waw czej przy To ruń skiej 23 wspo -
mi na ła, że dzie ci an no po lan by ły
brud ne i głod ne. Ich ro dzi ce
– nie pi śmien ni i za mro cze ni al ko -
ho lem. Nie rzad ko na te re nie
prze zna czo ne go do li kwi da cji get -
ta dla bez dom nych in ter we nio wa -
ła mi li cja. „Mi li cja Pra gi Pół noc
zwal cza me li ny pi jac kie”, „Ob ra -
bo wa li sa mot ną ko bie tę”, Zbrod -
ni czy żart”, „Mło dzi chu li ga ni”,
„Chu li ga ni na tra sie” – to tyl ko
nie któ re ty tu ły z „Ży cia War sza -
wy” z lat sześć dzie sią tych. Oto
jed na z re por ter skich re la cji:
„Nie zna ni spraw cy usy pa li na to -
ro wi sku tram wa ju „12” na Że ra -
niu przy ul. Ma ry wil skiej ster tę
ka mie ni. Tyl ko dzię ki przy tom no -

ści umy słu mo tor ni cze go nie do -
szło do wy pad ku” – re la cjo no wał
nie ist nie ją cy już dzien nik.

Jed nak ta ka opi nia o An no po lu
– ja ko miej scu wy klę tym – w opi -
nii je go by łych miesz kań ców jest
kłam stwem. „An no pol lat sześć -
dzie sią tych pa mię tam le piej niż
do brze. Miesz ka łem wów czas
w oko li cy pla cu Ban ko we go
(wów czas Fe lik sa Dzie rżyń skie go
– przyp. PB), w ro dzi nie in te li -
genc kiej. Oj ciec urzęd nik, mat ka
na uczy ciel ka. Po co ja jeź dzi łem
na Bród no? W jed nym z ba ra ków
miesz kał mój wu jek, ab so lut ny
ary sto kra ta ro bot ni czy. Wy je żdżał
on na tzw. bu do wy eks por to we.

To on, a nie moi ro dzi ce, miał ra -
dio i od ku rzacz (…) Mo ja cio cia
mia ła ja kieś prze gię cie na punk -
cie czy sto ści. Co dzien nie pra co -
wał od ku rzacz, co dzien nie od su -
wa ła me ble, że by do kład nie po -
sprzą tać. Pral ka Fra nia cho dzi ła
nie mal na okrą gło” – na pi sał
do mnie przed la ty pan Sta ni sław
Tur ski. Po dob nie An no pol za pa -
mię tał bok ser Jan Do lec ki, wie lo -
krot ny mistrz War sza wy w tej dys -
cy pli nie. Tak pi sał w li ście:
„Miesz ka łem na An no po lu w ba -
ra ku 35 m. 16, a po woj nie prze -
mia no wa nym na Ma ry wil -
ską 12 m. 150. Pa mię tam An no -
pol z cza sów oku pa cji i po woj nie.
Ten czy sty i za dba ny, z alej ka mi
wśród ba ra ków, utwar dzo ny mi le -
szem i wy ty czo ny mi bia ły mi słup -
ka mi, co by ło za słu gą do zor cy Ka -
pu śnia ka (…) Więk szość mo ich
ko le ża nek i ko le gów miesz ka ła
schlud nie i czy sto, a po zio mem
in te li gen cji i dys cy pli ny nie od bie -
ga li śmy od in nych miesz kań ców
War sza wy. Ja i mój brat Ta de usz
w la tach 50. by li śmy mi strza mi
i re pre zen tan ta mi War sza wy
w bok sie. Uczy łem się w szko le
nr 42 i z tej szko ły po zo stał mi
w pa mię ci pan Lan cholc. Ten wy -
bit ny pe da gog uczył nas, że tam,
gdzie znaj du je się go dło pań stwa,
na le ży zdjąć czap kę, a w tram wa -
ju mó wić pa sa że rom dzień do bry”
– wspo mi nał pan Do lec ki.

Ba ra ki ro ze bra no w la tach
60. XX wie ku, by ich miej sce za -
ję ły fa bry ki i ma ga zy ny. A ja kie są
Pań stwa wspo mnie nia zwią za ne
z An no po lem? Go rą co pro si my
o wy sy ła nie li stów i e -ma ili do re -
dak cji. Wspo mnie nia bę dą bez -
cen nym świa dec twem hi sto rii
Bród na i Bia ło łę ki.

Prze my sław Bur kie wicz

Baraki dla bezdomnych straszyły do lat sześćdziesiątych

Czarna legenda Annopola
� Annopol to dziś część Białołęki, w której znajdują się fabryki i magazyny. Jednak jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych dogorywało tu
osiedle przedwojennych baraków, w których za sanacji mieszkali eksmitowani z mieszkań bezrobotni. Prasa rozpisywała się, że mieszka tu
najgorszy element: złodzieje, pijacy, prostytutki i wyrokowcy. Mieszkańcy baraków bronili się, że osiedle było czyste, a każdy każdemu mówił
„dzień do bry”. Po Annopolu została tylko nazwa pętli tramwajowej, ulicy oraz… czarna legenda dzielnicy wyklętej.
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Baraki
rozebrano w latach
60. XX wieku, by ich
miejsce zajęły fabryki
i magazyny. A jakie są
Państwa wspomnienia
związane z Annopolem?
Gorąco prosimy
o wysyłanie listów i e-maili
do redakcji.

Annopol w 1961 roku
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– Co to za mia sto? Pry peć?
– py ta in ter nau ta z dru gie go koń -
ca Pol ski. – Na 100% pierw sza
dzie siąt ka naj brzyd szych miast
na świe cie. Bie dron ka, blo ko wi -
ska i „piel grzym ka” z ko ścio ła.
Kwin te sen cja Pol ski.

To nie Pry peć, to Bia ło łę ka.
Nie dzie la, go dzi na 12:30. Z ko -
ścio ła przy ul. Stru my ko wej „wy -
sy pu je się” tłum pie szych
– na oko licz ne chod ni ki i dro gi
ro we ro we. Wszyst ko re je stru je
ka me ra za mon to wa na na ro we -

rze, któ re go wła ści ciel usi łu je
prze je chać w kie run ku ul. Świa -
to wi da. I tu taj za czy na się „za ba -
wa”, któ rą obej rza ły już set ki ty -
się cy in ter nau tów. Ro we rzy sta
pró bu je je chać, ale na je go dro -
dze do słow nie co kil ka me trów
po ja wia ją się pie si. W ró żnym
wie ku, z wóz ka mi dzie cię cy mi,
z dzieć mi za rę kę, z psa mi. Nie -
któ rzy sto ją po środ ku dro gi ro -
we ro wej i nie re agu ją na wet
na bar dzo gło śny klak son ro we ru.
Choć tuż obok jest chod nik,
więk szość spa ce ro wi czów wo li
blo ko wać ruch ro we rów na dro -
dze, któ ra nie tyl ko jest pra wi dło -
wo ozna ko wa na (w pio nie i po -
zio mie), ale od chod ni ka od ró -
żnia ją ta kże ró żo wy ko lor. Dla -
cze go tak się dzie je?

Droga rowerowa z kostki
i auta pod kościołem

Po pierw sze, dro ga ro we ro wa
jest wy ko na na z kost ki bau ma,

a nie as fal tu. Co praw da je śli
w War sza wie są obok sie bie dwa
wy bru ko wa ne cią gi, sza ry i ró żo -
wy, to prak tycz nie za wsze ten
dru gi jest dro gą ro we ro wą. Być
mo że dro gi ro we ro we po win ny
być do dat ko wo ozna ko wa ne.
Na pew no bra ku je zna ków
przy wy jeź dzie z no we go mar ke tu
„z owa dem”.

Po dru gie, chod nik przed sa -
mym ko ścio łem św. Fran cisz ka
jest pod czas ka żdej mszy za sta -
wio ny przez sa mo cho dy. Kie row -
cy igno ru ją do ni ce od gra dza ją ce
chod nik od jezd ni, roz py cha ją się
au ta mi mię dzy pie szy mi i par ku ją
przed sa mą świą ty nią.

Po trze cie, dro ga ro we ro wa
na Stru my ko wej bie gnie bez po -
śred nio przed wyj ściem z ko ścio -
ła. Na ogro dze niu świą ty ni bra ku -
je za rów no zna ków „uwa ga pie -
si!”, jak i „uwa ga ro we ry!”.

Po czwar te, dro ga ro we ro wa
jest da lej od jezd ni, niż chod nik.

To jak by iść środ kiem uli cy!
– Na nie któ rych uję ciach wi dać

ra żą cy kre ty nizm w pro jek to wa -
niu ście żek ro we ro wych – za uwa -
ża je den z in ter nau tów. – Ście żka
po we wnętrz nej, na wet ław ka stoi
so bie tam. Al bo au ta na chod ni -
ku, któ re aż pro szą się o au to graf
na drzwiach przy uży ciu gwoź -
dzia. Ale kur de, jak jest so bie od -
ręb ny chod nik, od dzie lo ny traw -
ni kiem i z wiel kim jak sto do ła na -
ma lo wa nym na nim ro we rem
oraz zna kiem dro go wym, a lu dzie
i tak so bie nim le zą to… kur de.

– W Da nii nie ma pro ble mu,
po trą ca ją pie szych i jest spo kój
– od po wia da in ny ko men ta tor.
– To tak jak by iść środ kiem uli cy.

To praw da, w kra jach o naj więk -
szym na tę że niu ru chu ro we ro we -
go, jak Da nia i Ho lan dia, ta kie
spa ce ry po dro gach ro we ro wych
czę sto koń czą się bo le sny mi ude -
rze nia mi kie row nic. W War sza wie
na szczę ście tak nie jest, ale

dzwon ki i klak so ny – jak wi dać
– są zu peł nie nie sku tecz ne, zwłasz -
cza – przy znaj my to – w oko li cach
ko ścio łów po mszach, gdy tłu my
pie szych nie sto su ją się do żad -
nych zna ków dro go wych.

Zli kwi do wać dro gę ro we ro wą?
Na Stru my ko wej i Or do nów ny

pro blem mo żna roz wią zać na kil -
ka spo so bów, ale naj tań szym wyj -
ściem jest… li kwi da cja dróg ro -
we ro wych. Obie uli ce są ob ję te fi -
zycz nym uspo ko je niem ru chu:
Or do nów ny ma pro gi wy spo we,
Stru my ko wa – pro gi peł ne. Obec -
nie na uli cach z ru chem uspo ko -
jo nym nie bu du je się ze wnętrz -
nych dróg ro we ro wych, ale za chę -
ca ro we rzy stów do ko rzy sta nia
z jezd ni ra zem z sa mo cho da mi.
As falt jest zde cy do wa nie lep szą
na wierzch nią od kost ki bau ma
i nie ma na nim kra wę żni ków,
któ re do tej po ry nisz czą ob rę cze
kół na dro dze na Stru my ko wej.
Jest tyl ko je den pro blem: we dług
sta ty styk 2/3 war szaw skich ro we -
rzy stów boi się ko rzy stać z jezd ni
(na wet na uli cach z ogra ni cze -
niem pręd ko ści do 30 km/h),
a po li kwi da cji dro gi na jezd nię
mu sia ły by wje żdżać ta kże dzie ci
w wie ku 10–18 lat. Błęd ne ko ło?
A mo że pro blem pie szych na dro -
dze ro we ro wej mo żna roz wią zać
zu peł nie ina czej?

Na gra nie pt. „Dro ga TYL KO
dla ro we rów” mo żna obej rzeć
na YouTu be.

Do mi nik Ga dom ski

Droga
rowerowa
na Strumykowej biegnie
bezpośrednio
przed wyjściem
z kościoła. Na ogrodzeniu
świątyni brakuje zarówno
znaków „uwaga piesi!”,
jak i „uwaga rowery!”.

Droga rowerowa na Ordonówny hitem sieci
� Ponad 350 tys. osób obejrzało nagranie ze Strumykowej i Ordonówny, na którym rowerzysta usiłuje przedrzeć się przez tłum pieszych, idących
drogą rowerową. Dlaczego Nowodwory stały się pośmiewiskiem internetu?
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Zręcz ne pa lusz ki
To pro po zy cja „Na uti lu sa”,

nie zwy kle po pu lar ne za ję cia dla
naj młod szych dzie ci. W kwiet -
niu, czy li ty po wo wio sen nym
mie sią cu, ani ma to rzy swo ją
uwa gę sku pią na bo cia nach – to
one bę dą ta kże te ma tem pra cy
pla stycz nej wy ko na nej przez mi -
lu siń skich. Spo tka nie roz po czy -
na się o godz. 10.00 i jest prze -
zna czo ne dla dzie ci w wie ku 3–4
la ta.

Za pi sy u bi blio te ka rzy lub
pod nr 22 614–60–80. Licz ba
miejsc ogra ni czo na.

Film „Pu dła ki”
Pu dła ki to stwo rze nia ży ją ce

pod zie mią i ubie ra ją ce się
w pa pie ro we kar to ny po je dze -
niu. Opie ku ją się Eggs'em – sy -
nem nie ży ją ce go przy ja cie la.

Gdy Eggs do ro śnie, bę dzie mu -
siał sta wić czo ła ra ka rzo wi Sna -
che ro wi, któ ry w za mian za ty tuł
ary sto kra tycz ny ma po zbyć się
Pu dła ków.

Na film za pro si dzie ci „Na uti -
lus” o godz. 12.30, za pi sy nie są
ko niecz ne.

Bi blio te ka ba jek
W so bot nie po ran ki

(o godz. 11.00) Zie lo na Bi blio -
te ka za pra sza wszyst kie chęt ne
dzie ci na za ba wy pla stycz ne
oraz pro jek cje naj now szych fil -
mów. Obo wią zu ją za pi sy w bi -
blio te ce lub pod nr
tel. 22 675–05–12.

Na uti lus, ul. Pan ce ra 18,
tel. 22 614–60–80,

Zie lo na Bi blio te ka, ul. Be ren -
so na 38, tel. 22 675–05–12.

(red)

Trzy spotkania dla
najmłodszych
� W sobotę 25 kwietnia białołęckie biblioteki
przygotowały pełne filmów, plastyki i wspólnej
zabawy spotkania. Wszystkie oczywiście bezpłatne.

– Je stem ak to rem i ko cham
ten za wód. Uwiel biam pra co -
wać z ludź mi, zwłasz cza mło dy -
mi, któ rzy ce nią pro fe sjo na lizm
i wy obraź nię – mó wi Ma ciej
Wi lew ski. – Aka de mia Ini cja tyw

Ar ty stycz nych jest przed się -
wzię ciem, w ra mach któ re go
bę dę mógł dzie lić się do świad -
cze niem, po ma ga jąc tym, któ rzy
w po dob ny spo sób chcą re ali zo -
wać swo je ma rze nia – do da je
ak tor, zna ny z se ria lu „Ple ba -
nia” oraz wie lu ról fil mo wych
i te atral nych.

Ma ciej Wi lew ski wcho dzi
w skład gru py ar ty stów – ak to -
rów, mu zy ków, tan ce rzy, pla sty -
ków i twór ców sztu ki fil mo wej,
któ rzy two rzą ze spół Aka de mii
Ini cja tyw Ar ty stycz nych
– pierw sze go miej sca na Bia ło -
łę ce z tak bo ga tą ofer tą wy jąt -
ko wych za jęć dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych. – Im pul sem
do po wo ła nia pla ców ki by ły
przede wszyst kim dwa po wo dy.
Po pierw sze, za uwa ży li śmy brak
te go ro dza ju ini cja ty wy w na szej

dziel ni cy. Po dru gie, je ste śmy
prze ko na ni, że wśród wie lu jej
miesz kań ców drze mią nie od -
kry te ta len ty, któ re dzię ki ofe -
ro wa nym przez nas za ję ciom
bę dą mo gły je roz wi nąć – mó wi

Woj tek An drze juk. – Oprócz
wspo mnia ne go Ma ciej Wi lew -
skie go za pro si li śmy do współ -
pra cy m.in. Żo rę Ko ro lyova,
To ma sza Lu ber ta, Nic ka Sinc -
kle ra, Ma te usza Krau twurt sa,
An nę Stęp niew ską i in nych
– do da je dy rek tor ar ty stycz ny
Aka de mii.

Na ja kie za ję cia mo żna się
za pi sać?

Ak tor stwo, ta niec, śpiew, ry -
su nek, ma lar stwo, gra fi ka
i rzeź ba, kur sy wi za żu i cha rak -
te ry za cji, warsz ta ty in stru men -
tal ne, spe cjal ne za ję cia umu zy -
kal nia ją ce i ogól no ro zwo jo we
dla ma lu chów i wie le in nych…

W gru pie ak tor skiej oprócz
pod sta wo wych za jęć fil mo wych,
ta necz nych, wo kal nych i ak tor -
skich ucznio wie po pra cu ją z lo -

go pe dą, po zna ją ta jem ni ce cha -
rak te ry za cji fil mo wej, we zmą
udział w wie lu spo tka niach,
warsz ta tach i wy da rze niach or -
ga ni zo wa nych przez Aka de mię.
Spraw dzia nem zdo by tych umie -
jęt no ści bę dzie se rial in ter ne to -
wy, któ ry stwo rzą ra zem z wy -
kła dow ca mi i w któ rym sa mi za -
gra ją.

Za ję cia od by wac się bę dą
w week en dy oraz dni po wsze -
dnie.

Gdzie mie ści się Aka de mia?
Na po trze by Aka de mii zo sta -

ła do sto so wa na wie ża „A”
w Cen trum Kon fe ren cyj no -Ho -
te lo wym FORT przy ul. Mo -
dliń skiej 310/312.

Wszyst kie po trzeb ne in for -
ma cje znaj dą Pań stwo na stro -
nie www.aia.waw.pl

Akademia Inicjatyw Artystycznych
� Miejsce, w którym zespół doświadczonych aktorów, muzyków, tancerzy i twórców
sztuki filmowej rozwinie często nieodkryty talent artystyczny Twój lub Twojego dziecka.

Maciej
Wilewski
wchodzi w skład grupy
artystów - aktorów,
muzyków, tancerzy,
plastyków i twórców sztuki
filmowej, którzy tworzą
zespół Akademii Inicjatyw
Artystycznych
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– „Pro ces” Kaf ki to chy ba naj -
po pu lar niej szy utwór te go au to ra,
któ ry śmia ło mo żna za li czyć
do ka no nu zna ne go na ca łym
świe cie. Jak chce Pa ni „ugryźć”
ten utwór i je go trud ną te ma ty kę?
Ja ka bę dzie me to da na „Pro ces”?

– W in sce ni za cji sta wia my
na pro sto tę, umow ność, ale i wi -
zyj ność prze ka zu. Nie stan dar do -
wo po trak tu je my też prze strzeń.
W war stwie wy mo wy dra ma tu,
sku pi my się na wal ce jed nost ki

z wy ab stra ho wa ną si łą, nisz czą -
cym ją sys te mem. Chcia ła bym, że -
by nasz „Pro ces” miał kli mat god -
ny Kaf ki, za bar wio ny lek ką nu tą
sur re ali zmu, me ta fi zy ki, re flek sji
i ta jem ni cy. Erich Fromm, je den
z naj więk szych fi lo zo fów i psy cho -
lo gów XX wie ku, na zwał Pro ces
„naj do sko nal szym snem w li te ra -
tu rze”, z czym trud no się nie zgo -
dzić. Chcia ła bym, aby sty li sty ka
spek ta klu przy po mi na ła tro chę
kosz mar sen ny, tro chę eg zy sten -

cjal ną baśń. W tym ce lu w spek ta -
klu wy ko rzy sta my pro jek cje.
Mam na dzie ję, że uda się za pro -
po no wać wi dzom prze nie sie nie
się na mo ment w in ny wy miar.

– Dla cze go na dal się ga my
do te go utwo ru? Po pro stu ze

wzglę du na obec ność w ka no nie
utwo rów wiel kich i wa żnych, czy
ze wzglę du na, o zgro zo… ak tu al -
ność?

– Li te ra tu ra tej kla sy ni gdy się
nie ze sta rze je. „Pro ces”, ja ko pa -
ra bo la ludz kie go lo su, to je den
z naj bar dziej za gad ko wych i wie -

lo znacz nych utwo rów, ja ki po -
wstał w dzie jach li te ra tu ry. Bez
wzglę du na wie lość tro pów in ter -
pre ta cyj nych, bez rad ność czło wie -
ka i je go sa mot ność, to te ma ty
po nad cza so we. Po czu cie osa cze -
nia, nie uchron no ści swe go lo su,
po czu cie wal ki z wia tra ka mi – to
te ma ty wpi sa ne w kon dy cję i eg -
zy sten cję ludz ką.

– To du że wy zwa nie dla re ży se -
ra. Ja kie trud no ści in sce ni za cyj ne
sta wia przed so bą ta ki utwór?

– To wy zwa nie za rów no dla
mnie, jak i dla ak to rów. Do tej
po ry pra co wa li śmy na utwo rach
pi sa nych na sce nę, prost szych,
„sa mo na pę dza ją cych się”. Tu ma -
te riał jest znacz nie trud niej szy
– wy rwa ne z kon tek stu dia lo gi
trze ba prze szcze pić na sce nę. Wy -
ma ga to po my słów, wy czu cia, cią -
głych we ry fi ka cji, cza sa mi błą dze -
nia po omac ku. Ak to rzy są mło -
dy mi ludź mi, a przy pi sa ne im po -
sta ci, nie przy po mi na ją osób z ich
świa ta. Dia lo gi nie są ła twe, ak cja
nie jest wart ka, trze ba się „trans -
for mo wać”, kre ować po stać.

Wszyst ko to wy ma ga wy ra fi no wa -
ne go ak tor stwa, co prze kła da się
na dłu ższy pro ces pra cy. Nie za le -
żnie jed nak od trud no ści, war to
za nu rzyć się w tym świe cie, spró -
bo wać wejść w gło wę tak oso bli -
we go ar ty sty, ja kim był Franz
Kaf ka.

– Pre mie rę przy go to wu je Pa ni
z jed nym z ze spo łów Bia ło łęc kie -
go Za głę bia Te atral ne go – Te -
atrem Dzia łań Twór czych. Jest to
chy ba je den z naj młod szych te -
atrów BZT – naj młod szych wie -
kiem, ale nie do koń ca sta żem?

– Pre mie ra „Pro ce su” jest czę -
ścią ob cho dów 10-le cia gru py. To
ze spół z krwi i ko ści stu denc ki,
ak tu al nie na sta wio ny na twór cze
po szu ki wa nia, od no szą cy się
do naj lep szych tra dy cji te atru stu -
denc kie go w Pol sce. Prze szli prze -
mia nę z nie opie rzo nych na sto lat -
ków w świa do mych i am bit nych
mło dych lu dzi, my ślą cych kry tycz -
nie i pró bu ją cych zro zu mieć ota -
cza ją cy ich świat. Za słu ży li so bie
na ten „Pro ces”.

Rozm. mj

„Proces” Kafki w Białołęckim Zagłębiu Teatralnym
� Zbliża się kolejna premiera teatralna w Białołęckim Ośrodku Kultury. „Proces” Franza Kafki wystawi 9 maja Teatr Działań Twórczych.
O spektaklu rozmawialiśmy z reżyserką Anetą Muczyń.

„Proces”
Teatr Działań Twórczych,
Białołęki Ośrodek Kultury,
ul. van Gogha 1, reż.
Aneta Muczyń,
premiera 9 maja,
godz. 18:00, kolejny
spektakl 10 maja,
godz. 18:00. Bilety od 8 zł,
rezerwacje:
sekretariat@bok.waw.pl.

Teatr Działań Twórczych (TDT) obchodzi w tym roku swoje
dziesięciolecie. Grupa stale zdobywa nagrody i wyróżnienia

na ogólnopolskich konkursach



Let nie ki no sa mo cho do we to
świet ny po mysł za rów no na ro -
man tycz ną rand kę, jak i nie ba nal -
ne spę dze nie cza su z ro dzi ną czy
zna jo my mi. A bę dzie czym ucie -
szyć zmy sły, bo na ka żdą ostat nią
so bo tę mie sią ca od kwiet nia
do wrze śnia przy go to wa na jest fil -
mo wa grat ka.

Już 25 kwiet nia „Wilk z Wall
Stre et” – do ce nio ny przez kry ty -
ków i wi dzów ob raz Mar ti na
Scor se se, to opar ta na fak tach hi -
sto ria bro ke ra, któ re go bły ska -
wicz na dro ga na szczyt za in te re -
so wa ła ame ry kań ski wy miar spra -
wie dli wo ści. Ad re na li na, nar ko ty -
ki, seks i ogrom ne pie nią dze – to
naj krót szy opis bra wu ro wej fa bu -
ły. W ty tu ło wej ro li ulu bie niec
żeń skiej pu blicz no ści – Le onar do
Di Ca prio.

Nie jest to pierw sza ta ka ini cja -
ty wa ki no wa w tej oko li cy. W ubie -
głym ro ku w for mu le ki na sa mo -
cho do we go od by wał się przy CH
Ma ry wil ska fe sti wal ki na azja tyc -
kie go, ale ki no wa hi sto ria na kół -
kach jest jesz cze dłu ższa: w 2005

ro ku na te re nie gieł dy sa mo cho -
do wej przy Pło cho ciń skiej przy go -
to wa no 100 miejsc dla mi ło śni ków
oglą da nia fil mów we wła snym au -
to mo bi lu. Wstęp kosz to wał 10 zło -
tych od oso by, a w pierw szym ty -
go dniu wy świe tla no pol skie prze -
bo je: „Chło pa ki nie pła czą” oraz
„Po ra nek ko jo ta”. Kto pa mię ta,
w któ rym ro ku na te re nie gieł dy
ki no sa mo cho do we wy star to wa ło
po raz pierw szy?

Współ or ga ni za to rem ki na
na Ma ry wil skiej 44 jest Bia ło łęc ki

Ośro dek Kul tu ry. Pa tro nat me -
dial ny: TVP War sza wa oraz por -
tal tu bia lo le ka.pl. Pa tro nat ho no -
ro wy – Bur mistrz Dziel ni cy Bia ło -
łę ka.

25.04, godz. 21.00 – „Wilk
z Wall Stre et”, reż. Mar tin Scor -
se se.

Par king przy Cen trum Han dlo -
wym Ma ry wil ska 44. Pro jek cja
na ekra nie 10 x 15 m, dźwięk od -
bie ra ny przez ra dio FM w sa mo -
cho dzie. Wstęp wol ny.

(red)

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 17

Dżun gla po trze bu je po mo cy.
Po że ra na przez śmiet ni sko kon -
sump cyj ne go świa ta za tra ca swo ją
to żsa mość i zna cze nie. Je dy ną
oso bą, któ ra mo że za po biec jej
uni ce stwie niu, jest bo ha ter świa ta
dżun gli – Mow gli – któ ry zo sta je
po rwa ny. Na po moc bo ha te ro wi
wy ru sza ją je go naj lep si przy ja cie le.

Tekst dra ma tu stwo rzył Ma te -
usz Pa ku ła, ce nio ny pi sarz mło de -
go po ko le nia, dwu krot ny fi na li sta
Ogól no pol skie go Kon kur su
na Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki
Współ cze snej oraz sty pen dy sta
kra kow skie go ma gi stra tu w dzie -
dzi nie li te ra tu ry. – Jest to pro po -

zy cja te atral na dla osób, któ re
w te atrze nie bo ją się no wo ści
i eks pe ry men tu – mó wi dy rek tor
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
Krzysz tof Mi ko ła jew ski. Re ży se -
rem spek ta klu jest Pa weł Świą tek.
Wy stą pią stu den ci łódz kiej fil -
mów ki.

Spek takl „Jun gle Pe ople”, baśń
eko lo gicz na in spi ro wa na „Księ gą
dżun gli” J. R. Ki plin ga, reż. Pa -
weł Świą tek, 14 ma ja (czwar tek),
godz. 19:07, czas trwa nia 45 min,
bi le ty: 12 zł (ulgo wy), 15 zł (nor -
mal ny), re zer wa cja: se kre ta -
riat@bok.waw.pl.

mj

Ludzie Dżungli odwiedzą Białołękę
� „Jungle People”, spektakl dyplomowy
studentów IV roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej
w Łodzi, wystawiony zostanie 14 maja w Białołęckim
Ośrodku Kultury w ramach Sceny Impresaryjnej.

Startuje letnie kino samochodowe
� Największe hity ostatnich lat, oskarowe obrazy gromadzące tłumy w salach kinowych
już niebawem będzie można obejrzeć komfortowo we własnym aucie – w dodatku
gratis. A wszystko to na parkingu Centrum Handlowego Marywiska 44 na Żeraniu.

fot. M
. Zacharow

Już 25 kwietnia „Wilk z Wall Street” – doceniony przez
krytyków i widzów obraz Martina Scorsese



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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W emo cjo nu ją cym fi na le, roz -
strzy gnię tym do pie ro w rzu tach
kar nych, pol ska dru ży na ule gła
fa wo ry tom tur nie ju dru ży nie FCB
Esco la Blau gra na. Z try bun po -
czy na nia mło dych pił kar skich ta -
len tów ob ser wo wał po moc nik FC
Bar ce lo ny Xa vi Her nan dez.

Ośmio lat ko wie kon ku ro wa li z 91
dru ży na mi z ca łe go świa ta – w gru -
pie mie li ry wa li z Hisz pa nii i Bra zy -
lii. W ko lej nej fa zie ma li war sza wia -
cy po ko na li mię dzy in ny mi Ame ry -
ka nów – i do pie ro w me czu fi na ło -
wym zna leź li swo je go po grom cę.
Ta nio jed nak skó ry nie sprze da li
– ule gli do pie ro w rzu tach kar nych.

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni
z po sta wy na szych chło pa ków.
Cie szy my się, że od na leź li się
w mię dzy na ro do wym to wa rzy -
stwie i po ra dzi li z pre sją to wa rzy -
szą cą tak du że mu wy da rze niu.
Dru gie miej sce w tur nie ju po -

twier dza słusz ność pro wa dzo nych
przez nas za jęć i po ka zu je jak du -
ży po ten cjał drze mie w mło dych
pił ka rzach znad Wi sły – mó wi Pau
Ló pez Me squ ida, Dy rek tor Spor -
to wy FCB Esco la Var so via.

(red)

Mali piłkarze Barcelony drudzy w Europie!
� FCB Escola Varsovia może się pochwalić sporym sukcesem – zawodnicy
z rocznika 2007 zajęli drugie miejsce w międzynarodowym turnieju FCB ESCOLA,
przeznaczonym dla adeptów szkółek słynnego katalońskiego klubu z całego świata.

Cie szy, tym bar dziej że więk -
szość walk Le mu ry koń czy ły
przez ip pon – za tem przed cza -
sem. Pod czas tej im pre zy re we la -
cyj nie spi sał się zwy cięz ca ple bi -
scy tu na naj lep sze go spor tow ca
Bia ło łę ki Bar tek Sie kie rzyń ski,

któ re mu po ko na nie ko lej nych
prze ciw ni ków nie zaj mo wa ło wię -
cej niż pięt na ście se kund. Efekt?
Zło ty me dal na miej skich mi -
strzo stwach. Zresz tą zło te krą żki
zdo by li ta kże Ju lia Świąt kie wicz,
Sta ni sław Do la ziń ski, Mar cin Ko -

wal ski. Srebr ne me da le po wę dro -
wa ły do Szy mo na Praj zne ra, Ra -
fa ła Ma mo ta, Oli Czwa kiel i Hu -
ber ta Bar dia na, zaś brą zo we tra fi -
ły w rę ce Mar ci na Świ dwy, Bart ka
Le pian ki, Łu ka sza Kur ka, Igo ra
Ci sia ka, Ja na Zim no cha, Ju lii
Wa len dzik, Hu ber ta Pa sie czyń -
skie go, Ga brie la Ski pia ły i Mi cha -
li ny Ski pia ły.

Tre ne rzy li czą, że ta ka dys po zy -
cja to bar dzo do bry pro gno styk
przed zbli ża ją cy mi się mi strzo -
stwa mi Pol ski ju nio rów młod -
szych i mło dzi ków – czy na ko lej -
nych za wo dach Le mu ry po więk -
szą swój do ro bek me da lo wy?

(red)

Lemury na olimpiadzie – 17 medali
� Na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży reprezentanci Uczniowskiego Klubu Judo
Lemur zdobyli siedemnaście medali. To pierwszy tak duży sukces klubu w jego historii.

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
2015 r. poz. 199 j. t.)

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

PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  SSttoołłeecczznneeggoo  WWaarrsszzaawwyy,,  DDzziieellnniiccaa  BBiiaałłoołłęękkaa,,  uull..  MMooddlliińńsskkaa  119977,,  0033--
112222  WWaarrsszzaawwaa,,  rreepprreezzeennttoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  PPiioottrraa  JJaawwoorrsskkiieeggoo--  BBuurrmmiissttrrzzaa  DDzziieellnniiccyy
BBiiaałłoołłęękkaa, złożony 24 marca 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na przebudowie budynku przedszkola oraz budowie drogi
pożarowej oraz miejsc parkingowych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarzyszącą na terenie dz. ew. nr  55, 56, 57 i 43 z obrębu 4-06-35 przy ul. Liczydło
w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPOOUUCCZZEENNIIEE

OOssoobbyy,,  kkttóórree  ssąą  ssttrroonnąą  ppoossttęęppoowwaanniiaa 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.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 687 j.t., ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 j.t. ze zm.), art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.
z 2002 r. Nr 41 poz. 361 j.t., ze zm.),

ZZ  AA  WW  II  AA  DD    AA  MM  II  AA  MM,,

że 3 kwietnia 2015 roku w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy
Białołęka,  w sprawie wwyyddaanniiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  zzeezzwwoolleenniiuu  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii
ddrrooggoowweejj  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa::  
bbuuddoowwiiee  ddrrooggii  KKLL--1177  ((uull..  VVeerrddiieeggoo))  ww  ddzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy  
nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr  7700,,  112233//55,,  112233//22,,
112222//22,,  112211//22,,  112200//22,,  111199//22,,  111188//22,,  111177//22,,  111166//22,,  111155//22,,  111144//33,,  111133//33,,  111122//33,,
111111//33,,  111100//22,,  110099//22,,  110088//22,,  110077//22,,  110066//22,,  110055//22,,  110044//22,,  110033//55,,  110022//22,,  110011//22,,
110000//22  zz  oobbrręębbuu  44--1166--1122  oorraazz  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłkkii  nnrr  11  zz  oobbrręębbuu  44--1166--2211,,
wwrraazz  zz  wwłłąącczzeenniieemm  oośśwwiieettlleenniiaa  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  nnrr  7700  ii  112244  zz  oobbrręębbuu  44--1166--1122
oorraazz  pprrzzeebbuuddoowwąą  ssiieeccii  SSNN  ww  ppaassiiee  bbuuddoowwaanneejj  ddrrooggii  oorraazz  nnaa  ddzziiaałłccee  111100//11  
zz  oobbrręębbuu  44--1166--1122..  
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków 
i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i
Budownictwa 
dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 51 03
193, pokój nr 301, w godzinach pracy Urzędu, do czasu wydania decyzji.



Ma łe po dwór ko u zbie gu Ju -
ran da ze Spy cho wa i Da nu si,
a na nim wszyst ko – od pla sti ko -
wych bu te lek, pa pie rów, po gruz
i becz ki. Wy sy pi sko śmie ci. Naj -
go rzej jest, gdy wie je sil ny wiatr.
Wte dy część od pa dów fru wa
po ca łej oko li cy.

– Dział ka jest nie ogro dzo na,
więc przy wie trze pa pie ry, fo lie
i in ne od pa dy wpa da ją nam
na po dwór ka. Po za tym ja ki

wstyd! Tu w oko li cy lu dzie ma ją
fir my, przyj mu ją klien tów. Już nie
raz spo tka łem się z py ta niem, kto
na ta ki syf po zwa la. Tu ry sta z Bia -
ło ru si za py tał mnie kie dyś, czy to
na praw dę War sza wa, bo na wet
u nich sto li ca kra ju wy glą da ina -
czej – opo wia da miesz ka niec i do -
da je, że ktoś te śmie ci tu przy wo zi
i bez skru pu łów wy rzu ca. – Bu dy -
nek jest za miesz ka ły, więc są siad
to le ru je to wy sy pi sko tuż

za oknem. Nie wie rzę, że pra wo
po zwa la na ta kie rze czy. Ktoś po -
wi nien w koń cu się tym za in te re -
so wać.

Z są sia dem nie ma roz mo wy
Miesz kań cy twier dzą, że w bu -

dyn ku miesz ka nie peł no spraw na
oso ba, a ca ły ba ła gan przy wo zi tu
rze ko mo je den z człon ków jej ro -
dzi ny. Tak po zby wa się nie po -
trzeb nych gra tów ze swo jej fir my,
któ ra mie ści się w zu peł nie in nym
miej scu.

Po pro si li śmy dziel ni co wych
urzęd ni ków o za ję cie się spra wą.
Po na szym zgło sze niu prze pro wa -
dzi li kon tro lę po se sji.

– Po twier dzi ła ona nie pra wi -
dło wo ści. Wła ści ciel dział ki otrzy -
ma we zwa nie do uprząt nię cia te -
re nu – za po wia da Syl wia Ci szyń -
ska z bia ło łęc kie go ra tu sza.

Czas po ka że, czy we zwa nie
z urzę du dziel ni cy przy nie sie
efekt.

AS

Interwencja

Sąsiad obrzydza mi widok z okna
� Zielona Białołęka, przynajmniej z nazwy, powinna być jedną z najbardziej
urokliwych części dzielnicy. Nie dla mieszkającego przy Juranda ze Spychowa
czytelnika, któremu życie i widok z okna skutecznie obrzydza sąsiad.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 19

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWYY  DDAA  NNIIUU  DDEE  CCYYZZ  JJII

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.).

ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy
zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,  oo  wwyyddaanniiuu

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  1155//CCPP//22001155 z 25 marca 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Mławskiej na terenie dz. ew.
36/3 z obrębu 4-01-26, na wniosek MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii ww  mm..sstt..
WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa,, złożony 25 stycznia 2015 r.
- ddeeccyyzzjjii  nnrr  1166//CCPP//22001155 z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie działek ew. nr 207 z obrębu 4-01-22 przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka, na
wniosek PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa  SSttoołłeecczznneeggoo  WWaarrsszzaawwyy,,  DDzziieellnniiccaa  BBiiaałłoołłęękkaa,,  uull..  MMooddlliińńsskkaa  119977,,  0033--112222
WWaarrsszzaawwaa,,  rreepprreezzeennttoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  PPiioottrraa  SSmmoocczzyyńńsskkiieeggoo--  ZZaassttęęppccęę  BBuurrmmiissttrrzzaa  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa,
złożony 27 stycznia 2015 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).

Odmień ogród na wiosnę!
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

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



Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu je my się w Waw -

rze, na Tar gów ku, Bia ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,
Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta -
kie mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie
skie ro wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo -
daw cy chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ -
re go so bie ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War -
sza wie, sko ro chce my mieć klien tów z Bród na?

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio

– do skrzy nek pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów,

wresz cie do sto ja ków w sta łych punk tach dziel nic: skle -
pach, urzę dach czy szko łach. 

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy

chcą po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo -
wych – dzię ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga -
ze tą do do mów miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych
klien tów.

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz -

nie nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za -

miesz cza my w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci
z Twojej okolicy! 

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk

swo je go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną
emi sję w in ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie
na jed nym ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

Sprawdź nas!
502-280-720, reklama@gazetaecho.pl

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM

22440000  mm pprrzzyy  uull..  SSttrruummyykkoowweejj  550011--339922--446633

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

INNE DO WYNAJĘCIA

DDzziiaałłkkaa  22440000  mm pprrzzyy  uull..  SSttrruummyykkoowweejj  ppoodd
ddzziiaałłaallnnoośśćć  ggoossppooddaarrcczząą,,  iiddeeaallnnaa  ppoodd  ppaarrkkiinngg

550011--339922--446633

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 naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·docieplenia, podbitka 510 482 699

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·hydraulik-warszawatarchomin.pl
501-006-865

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa  mmiieesszzkkaańń  ii ddoommóóww
kkoommpplleekkssoowwoo,,  wwwwww..rreemmoonnttyylleeggiioonnoowwoo..ppll

550022--771188--550000

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

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

FINANSE
·Brakuje Ci gotówki? Do 4000 zł na
oświadczenie. Zadzwoń lub wyślij sms o treści
KASA. 507-923-356
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Restauracje McDonald's w Warszawie przy ul: J.
Conrada 29 B tel. 664-402-223, Głębocka 15 (CH
Atrium Targówek) tel. 694-496-034, Modlińska
29 tel. 664-148-595, Trasa Toruńska 107A tel.
664-148-658 zatrudnią osoby pełnoletnie
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na
stanowisko PRACOWNIK RESTAURACJI. Osoba
zatrudniona na tym stanowisku będzie
odpowiedzialna za: – Przygotowanie i sprzedaż
produktów McDonald's, – Uzupełnianie zapasów,
utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń,
sprzętów, narzędzi i naczyń, – Prace porządkowe,
utrzymywanie w czystości pomieszczeń i sprzętów
w sali restauracyjnej i części sanitarnej, – Prace
porządkowe w restauracji i na terenie
zewnętrznym wokół restauracji. Doświadczenie
w gastronomii nie jest wymagane
·Serwis sprzątający zatrudni Panów do
sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych
na Białołęce, tel. 603-924-842

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

660022--1188--9955--3366

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

SPRZEDAM
·Piece gazowe używane, tanio 691-686-772

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

SZUKAM PSA
·W piątek 3.04.2015 około godz. 20
przed sklepem Tesco zaginęła TINA
– pies typu ratlerek. Miała na sobie
szelki i przypiętą smycz. Czekają
zasmucone dzieci. Tel. 695-207-969

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
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012

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

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

24.04-8.05
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

Poszukujemy praktykantów
do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna

„Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co
oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. 
Nie znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Prowadzisz na Białołęce firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Echu” tel. 502-280-72020

Zgłoś nam temat!
redakcja@gazetaecho.pl

lub 519-610-438
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Granice obwodu Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

850 ul. Skarbka z Gór: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49 ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

851

ul. Delfina: cała, ul. Dorodna: cała, ul. Familijna: cała, ul. Igrzyskowa: cała, ul. Kasztanowa: cała,
ul. Konwaliowa: cała, ul. Laurowa: cała, ul. Leszczynowa: cała, ul. Masztowa: cała, ul. Mirocińska: cała,
ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 15 do nr 55, ul. Myśliborska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 83
i strona parzysta od nr 2 do nr 92, ul. Piechocka: cała, ul. Płużnicka: cała, ul. Portowa: cała, ul. Przaśna:
cała, ul. Szczupacza: cała, ul. Świderska: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 99, ul. Zabłocka:
cała, ul. Zakątna: cała, ul. Zarzecze: cała, ul. Życzliwa: cała

ul. Leszczynowa 5
(Szkoła Podstawowa nr 118)

852 ul. Wittiga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ul. Vincenta van Gogha 1
(Gimnazjum nr 122)

853 ul. Leliwitów: cała, ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 57 do nr 195, ul. Obrazkowa: cała,
ul. Pałuków: cała, ul. Porajów: cała, ul. Szczęśliwa: cała

ul. Porajów 3
(Szkoła Podstawowa nr 314)

854 ul. R. Maciejewskiego: cała, ul. P. Picassa: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Płudowska: cała, ul. Świderska: strona
parzysta i nieparzysta od nr 100 do końca,

ul. Vincenta van Gogha 1
(Gimnazjum nr 122)

855 ul. Gębicka: cała, ul. P. Picassa: 13, ul. V. van Gogha: cała ul. Vincenta van Gogha 1
(Gimnazjum nr 122)

856 ul. Nagodziców: cała, ul. Śreniawitów: 8, 10, 12 ul. Porajów 3
(Szkoła Podstawowa nr 314)

857 ul. Śreniawitów: 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7 ul. Porajów 3
(Szkoła Podstawowa nr 314)

858 ul. J. Antalla: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 ul. Porajów 3
(Szkoła Podstawowa nr 314)

859

ul. Aroniowa: cała, ul. Bobrowa: cała, ul. Calineczki: cała, ul. Cudne Manowce: cała, ul. Cytrusowa: cała,
ul. Długorzeczna: cała, ul. Fajna: cała, ul. Jarzębinowa: cała, ul. Jelonka: cała, ul. Konturowa: cała,
ul. Małego Księcia: cała, ul. Małej Żabki: cała, ul. Mańkowska: cała, ul. Misia Uszatka: cała,
ul. Mochtyńska: cała, ul. Olesin: cała, ul. Ostoja: cała, ul. Ostródzka: strona parzysta od nr 224
do końca i strona nieparzysta od nr 227 do końca, ul. Pasieczna: cała, ul. Płochocińska: strona parzysta
i nieparzysta od nr 66 do końca, ul. Polnego Wiatru: cała, ul. Poręby: cała, ul. G. Pucciniego: cała,
ul. Rajgrasowa: cała, G. Rossiniego: cała, ul. Sielska: cała, ul. Słodka: cała, ul. Stuletnia: cała,
ul. Traszki: cała, ul. Tymotki: cała, ul. G. Verdiego: cała, ul. A. Vivaldiego: cała ul. Wilkowiecka: cała,
ul. Wojdyńska: cała, ul. Złotej Rybki: cała

ul. Kobiałka 49
(Szkoła Podstawowa nr 31)

860

ul. Annopol: cała, ul. Artyleryjska: cała, ul. Babinicza: cała, ul. Bałtycka: cała, ul. Billewicza: cała,
ul. Bogoriów: cała, ul. Daniszewska: cała, ul. Danusi: cała, ul. Dobka z Oleśnicy: cała, ul. Dziwna: cała,
ul. Eskimoska: cała, ul. M. Faradaya: cała, ul. Gryfitów: cała, ul. Hajduczka: cała, ul. M. Hemara: cała,
ul. Inowłodzka: cała, ul. Kamykowa: cała, ul. Ketlinga: cała, ul. Kominkowa: cała, ul. Kopijników: cała,
ul. Kuszników: cała, ul. Lapońska: cała, ul. Maćka z Bogdańca: cała, ul. Małego Rycerza: cała,
ul. Małopolska: cała, ul. Małych Dębów: cała, ul. św. Marii Magdaleny: cała, ul. Mikołaja z Długolasu:
cała, ul. Ojca Aniceta: cała, ul. Odlewnicza: cała, ul. Oleńki: cała, ul. Piasta Kołodzieja: cała,
ul. Pisankowa: cała, ul. Płochocińska: strona nieparzysta i parzysta od nr 25 do nr 65, ul. Pośrednia:
cała, ul. Proletariatczyków: cała, ul. Przyjazna: cała, ul. Przykoszarowa: cała, ul. Reniferowa: cała,
ul. Rzędziana: cała, ul. Staropolska: cała, ul. Stębarska: cała, ul. Szlachecka: cała, ul. Toporczyków:
cała, ul. Twórcza: cała, ul. Warzelnicza: cała, ul. Wielkiego Dębu: cała, ul. Wierzbiny: cała, ul. Wiśniowy
Sad: cała, ul. P. Włodkowica: cała, ul. Współczesna: cała, ul. Zapłotek: cała, ul. Zasieki: cała,
ul. Zbożowa: cała, ul. Zbyszka z Bogdańca: cała, ul. Zdziarska: cała, ul. Zmyślona: cała

ul. Juranda ze Spychowa 10
(Szkoła Podstawowa nr 231)

861 ul. Astrowa: cała, ul. Geodezyjna: cała, ul. Geometryczna: cała, ul. Jasiniec: cała, ul. Kartograficzna:
cała, ul. Magiczna: cała, ul. Małej Brzozy: cała, ul. Podwójna: cała, ul. Przy Trasie: cała,

ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

862

ul. Druciana: cała, ul. Ekspresowa: cała, ul. Elektronowa: cała, ul. A. Fleminga: strona nieparzysta
i parzysta od nr 1 do nr 20 C, ul. Huczna: cała, ul. M. Kątskiego: cała, ul. A. Kowalczyka: cała,
ul. Krzyżówki: cała, ul. Liczydło: cała, ul. Łopianowa: cała, ul. Marcelińska: cała, ul. Mestwina: cała,
ul. Modlińska: strona parzysta od nr 6 do nr 96, ul. Morelowa: cała, ul. Nastawnicza: cała,
ul. Płochocińska: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 24, ul. Soczewkowa: cała, ul. Spedycyjna:
cała, ul. Szafrańców: cała, ul. Tarasowa: cała, ul. Wartka: cała, ul. Żubowiecka: cała

ul. Leszczynowa 5
(Szkoła Podstawowa nr 118)

Obwieszczenie
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112,

z późn. zm.) oraz uchwały
nr XLV/1214/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy

na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/166/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26
marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2015 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania

w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Prezydent m.st. Warszawy
/–/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
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komisji wyborczej

863
ul. L.Berensona: strona parzysta od nr 2 do końca, ul. Dudka: cała, ul. Kawki: cała, ul. Kąty Grodziskie:
cała, ul. Kumaka: cała, ul. Pszeniczna: cała, ul. Przyrodnicza: cała, ul. Spichrzowa: cała, ul. Stogi: cała,
ul. Zaskrońca: cała

ul. Zaułek 34
(Szkoła Podstawowa nr 112)

864 ul. Atutowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13A, ul. W. Świętosławskiego: cała ul. Porajów 3
(Szkoła Podstawowa nr 314)

865 ul. Myśliborska: strona nieparzysta od nr 85 do końca i strona parzysta od nr 94 do końca ul. Erazma z Zakroczymia 15
(Szkoła Podstawowa nr 344)

866 ul. F. Pancera: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ul. F. Pancera 3
(Przedszkole nr 65)

867 ul. Ćmielowska: cała, ul. F. Pancera: 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 22, ul. Światowida: strona nieparzysta
od nr 1 do nr 49B i strona parzysta od nr 2 do nr 56

ul. F. Pancera 3
(Przedszkole nr 65)

868 ul. Erazma z Zakroczymia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ul. Erazma z Zakroczymia 15
(Szkoła Podstawowa nr 344)

869 ul. Ch. Botewa: od nr 1 do nr 4H, ul. Erazma z Zakroczymia: 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, ul. Erazma z Zakroczymia 15
(Szkoła Podstawowa 344)

870 ul. Ch. Botewa: 10 i 10a, ul. Ceramiczna: cała, ul. Jagmina: cała, ul. Kaflowa: cała, ul. Kącik: cała,
ul. Majolikowa: cała, ul. Produkcyjna: cała, ul. Talarowa: cała

ul. Ceramiczna 11
(Szkoła Podstawowa nr 355)

871

ul. 15 Sierpnia: cała, ul. Braci Zawadzkich: cała, ul. Czarnocińska: cała, ul. Drogowa: cała,
ul. Drożdżowa: cała, ul. Duninów: cała, ul. Dziatwy: cała, ul. A. Fleminga: strona nieparzysta i parzysta
od nr 21 do końca, ul. Fortel: cała, ul. Klasyków: cała, ul. Kobierzycka: cała, ul. Kołacińska: cała,
ul. Kościeszów: cała, ul. Krokwi: cała, ul. Lucynowska: cała, ul. Marchołta: cała, ul. Modlińska: strona
parzysta od nr 98 do nr 210, ul. Oczeretu: cała, ul. Pasieki: cała, ul. Podróżnicza: cała, ul. Połączona:
cała, ul. Powałów: cała, ul. Pszczela: cała, ul. K. Pułaskiego: cała, ul. Rozewska: cała, ul. Samowarowa:
cała, ul. Sąsiedzka: cała, ul. Skuterowa: cała, ul. Srebrnogórska: cała, ul. K. Szałasa: cała,
ul. Szałwiowa: cała, ul. Szynowa: cała, ul. Turoszowska: cała, ul. Uczniowska: cała, ul. Uniwersału: cała,
ul. Wczele: cała, ul. Weteranów: cała, ul. Wiklinowa: cała, ul. Żywiczna: cała

ul. Podróżnicza 11
(Szkoła Podstawowa nr 257)

872

ul. Braniewska: cała, ul. Brzezińska: cała, ul. Chlubna: strona parzysta i nieparzysta od nr 70 do końca,
ul. Dwusieczna: cała, ul. Henrykowska: cała, ul. Jabłoni: cała, ul. M. Jeżowskiego: od torów kolejowych
do ul. J. Mehoffera, ul. Kłosowa: cała, ul. Lidzbarska: strona parzysta i nieparzysta od nr 22 do końca,
ul. Łazanowicka: cała, ul. Łuczywo: cała, ul. J. Mehoffera: strona parzysta od nr 132 do końca i strona
nieparzysta od nr 125 do końca, ul. Myśliwska: cała, ul. Na Przełaj: cała, ul. Piwoniowa: cała, ul. Polnych
Kwiatów: strona nieparzysta i parzysta od nr 31 do końca, ul. Przytulna: cała, ul. Raciborska: cała,
ul. Samosiejki: cała, ul. Starego Dębu: cała, ul. Szamotulska: cała, ul. Ślepa: cała, ul. Tapetowa: cała,
ul. Wadowicka: cała, ul. Widna: cała, ul. Wyganowska: cała, ul. Zagrodecka: cała,
ul. Zielony Zagajnik: cała

ul. Przytulna 3
(Gimnazjum nr 124)

873

ul. Basetli: cała, ul. Błonie: cała, ul. Cichy Zakątek: cała, ul. Cieślewskich: cała, ul. Ciupagi: cała (bez
nr 1 i 1B), ul. Czołowa: strona parzysta i nieparzysta od nr 36 do końca, ul. Epopei: cała, ul. Gaik: cała,
ul. Gitarowa: cała, ul. Inna: cała, ul. W. Kaweckiej: cała, ul. L. Messal: cała, ul. Łazy: cała, ul. Majorki:
cała, ul. Młyńska: cała, ul. P. Negri: cała, ul. Nowiny: cała, ul. Odłogi: cała, ul. Operowa: cała, ul. Osieki:
cała, ul. R. Palestera: cała, ul. Perkusyjna: cała, ul. Z. Stojowskiego: cała, ul. Strunowa: cała,
ul. Śpiewaków: cała, ul. W. Tetmajera: cała, ul. Waligóry: cała, ul. Warmińska: cała, ul. Werandowa: cała,
ul. Wiolonczeli: cała, ul. Zegarynki: cała, ul. Żyrardowska: cała

ul. Bohaterów 41
(Szkoła Podstawowa nr 110)

874

ul. Ambaras: cała, ul. Arkony: cała, ul. Bohaterów: cała (bez nr 46/48), ul. Brzozowy Zagajnik: cała,
ul. Cytadeli: cała, ul. Dylewska: cała, ul. Dynamiczna: cała, ul. Forsycji: cała, ul. Guńki: cała,
ul. Insurekcji: cała, ul. Kazuńska: cała, ul. Kosobudzka: cała, ul. J. Kukuczki: cała, ul. Lidzbarska: strona
nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 21, ul. Mazurska: cała, ul. Ołówkowa: cała, ul. Ornecka: strona
nieparzysta i parzysta od nr 101 do końca, ul. Parowozowa: cała, ul. Pionierów: cała, ul. Piskląt: cała,
ul. Pocztowa: cała, ul. Polnych Kwiatów: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 30, ul. Przeździecka:
cała, ul. Sadkowska: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sianokosów: cała, ul. Spadkowa: cała, ul. Szamocin:
cała, ul. Uzdowska: cała, ul. Wałuszewska: cała, ul. Wykrot: cała, ul. Ziołowa: cała

ul. Bohaterów 41
(Szkoła Podstawowa nr 110)

875

ul. Borecka: cała, ul. Bruszewska: cała, ul. Celtów: cała, ul. Czołowa: strona nieparzysta i parzysta
od nr 1 do nr 34 Z, ul. Jeżowa: cała, ul. Kaczorowa: cała, ul. Kupiecka: cała, ul. Lemiesz: cała, ul. Łosia:
cała, ul. Morwowa: cała, ul. Ornecka: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 100A, ul. Płytowa: cała,
ul. Pruszyńskich: cała, ul. Rybacka: cała, ul. Smugowa: cała, ul. Szklarniowa: cała, ul. Wenecka: cała,
ul. Wikingów: cała, ul. Zakręcona: cała, ul. Złotych Dębów: cała, ul. Zyndrama z Maszkowic: cała

ul. Marywilska 44C
(Ośrodek Pomocy Społecznej)

876 ul. A. Ciołkosza: cała, ul. Łącząca: cała, ul. M. R. Stefanika: cała ul. Strumykowa 21A
(Szkoła Podstawowa nr 342)

877 ul. Książkowa: cała ul. Strumykowa 21A
(Szkoła Podstawowa nr 342)

878 ul. A. Pajdaka: cała, ul. Światowida: strona nieparzysta od nr 51 do końca i strona parzysta od nr 58
do końca

ul. Strumykowa 21A
(Szkoła Podstawowa nr 342)

879 ul. Grzymalitów: cała, ul. Odkryta: strona nieparzysta od nr 1 do nr 39 ul. Strumykowa 21
(Gimnazjum nr 123)

880 ul. Dróżka: cała, ul. Strumykowa: cała ul. Strumykowa 21
(Gimnazjum nr 123)

881

ul. Aluzyjna: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 21G, ul. Animuszu: cała, ul. S. Barei: cała,
ul. Chlebowa: cała, ul. Chlubna: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 69, ul. Czajki: cała,
ul. Deseniowa: cała, ul. Dębinki: cała, ul. Dębowa: cała, ul. J. Husa: cała, ul. M. Jeżowskiego:
od ul. Deseniowej do torów kolejowych, ul. Kibiców: cała, ul. Kośby: cała, ul. Kwietniowa: cała,
ul. Lubczyka: cała, ul. Ławnicza: cała, ul. Marmurowa: cała, ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 347
do końca i strona parzysta od nr 338 do końca, ul. Obrębowa: cała, ul. H. Ordonówny: strona
nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. Platanowa: cała, ul. Przylesie: cała, ul. Pstra: cała, ul. Skierdowska:
cała, ul. Sprawna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17 i strona parzysta od nr 2 do nr 16 D,
ul. Świerkowa: cała, ul. Wąska: cała, ul. Wieliszewska: cała, ul. Zamknięta: cała, ul. Zawiślańska: cała,
ul. Zbytki: cała, ul. Zielonych Traw: cała, ul. Żółta: cała

ul. Leśnej Polanki 63/65
(Szkoła Podstawowa nr 154)
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882

ul. Bieszczadzka: cała, ul. Boczańska: cała, ul. Czarodzieja: cała, ul. Czterolistnej Koniczynki: cała,
ul. Fletniowa: cała, ul. Geograficzna: cała, ul. Grudowska: cała, ul. Kabrioletu: cała, ul. Karnicka: cała,
ul. K. Kiersnowskiego: cała, ul. Łąkowa: cała, ul. J. Mehoffera: strona nieparzysta od nr 71 do nr 117
i strona parzysta od nr 72 do nr 122 (bez nr 72/74), ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 225
do nr 345 i strona parzysta od nr 212 do nr 336, ul. Orchowiecka: cała, ul. Papieska: cała,
ul. Parcelacyjna: cała, ul. Podgórna: cała, ul. Podkładowa: cała, ul. Połoniny: cała, ul. Semaforowa: cała,
ul. Stągiewna: cała, ul. Strzybnicka: cała, ul. J. Żiżki: cała

ul. Topolowa 15
(Filia Szkoły Podstawowej nr 342)

883

ul. Ciechanowska: cała, ul. Dzierzgońska: cała, ul. N. Gąsiorowskiej: cała, ul. Gerberowa: cała,
ul. Gladioli: cała, ul. Główna: cała, ul. H. Jędrzejowskiego: cała, ul. Kępa Tarchomińska: cała,
ul. Landwarowska: cała, ul. Łanowa: cała, ul. Łączna: cała, ul. Marcina z Wrocimowic: cała,
ul. Mielnicka: cała, ul. Mławska: cała, ul. Przyrzecze: cała, ul. Ruciańska: cała, ul. Sortowa: cała,
ul. Stasinek: cała, ul. Szawelska: cała, ul. Plac Światowida: cała, ul. Tłuchowska: cała, ul. M. Trąby: cała,

ul. Leśnej Polanki 63/65
(Szkoła Podstawowa nr 154)

884 ul. Odkryta: strona parzysta od nr 42 do końca ul. Strumykowa 21
(Gimnazjum nr 123)

885 ul. Aluzyjna: strona nieparzysta i parzysta od nr 23 do końca ul. Leśnej Polanki 63/65
(Szkoła Podstawowa nr 154)

886
ul. Anecińska: cała, ul. Bramka: cała, ul. Dołowa: cała, ul. Kalendarzowa: cała, ul. Maluchów: cała,
ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 199 do nr 223D, ul. Okienko: cała, ul. Pomorska: cała,
ul. Przemian: cała, ul. Szczerbca: cała, ul. Ścieżka: cała, ul. Zręby: cała ul. Żużlowa: cała

ul. Podróżnicza 11
(Szkoła Podstawowa nr 257)

887

ul. Białołęcka: cała, ul. Bohuna: cała, ul. Brzeziny: cała, ul. Dzikiego Wina: cała, ul. Echa Leśne: cała,
ul. Juranda ze Spychowa: cała, ul. Łuczników: cała, ul. Mirabelki: cała, ul. Nad Rzeczką: cała,
ul. P. Nurmiego: cała, ul. Opłotki: cała, ul. Ostródzka: strona parzysta i nieparzysta od nr 54 do nr 222,
ul. Owoców Leśnych: cała, ul. Porannej Rosy: cała, ul. Porzeczkowa: cała, ul. Przydrożna: cała,
ul. Śliwkowa: cała, ul. Truskawkowa: cała

ul. Juranda ze Spychowa 10
(Szkoła Podstawowa nr 231)

888 ul. Głębocka: cała (w granicach administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

889 ul. Derby: cała, ul. Jesiennych Liści: cała, ul. Skarbka z Gór: strona parzysta do nr 128 B, ul. Starej
Gruszy: cała, ul. Szumiących Traw: cała

ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

890 ul. Odkryta: strona nieparzysta od nr 41 do końca ul. Strumykowa 21
(Gimnazjum nr 123)

891 ul. Pasłęcka: cała ul. Leśnej Polanki 63/65
(Szkoła Podstawowa nr 154)

892 ul. A. Kamińskiego: cała, ul. Milenijna: cała ul. Erazma z Zakroczymia 15
(Szkoła Podstawowa nr 344)

893

ul. Anilinowa: cała, ul. E. Barszczewskiej: cała, ul. Czeremchowa: cała, ul. M. Ćwiklińskiej: cała,
ul. Dionizosa: cała, ul. Dzikiej Kaczki: cała, ul. Gozdawitów: cała, ul. Kaliny: cała, ul. Leśnej Polanki:
cała, ul. Oczary: cała, ul. H. Ordonówny: strona nieparzysta od nr 19 do końca, ul. Osiedle: cała,
ul. Płaska: cała, ul. Pochyła: cała, Poetów: cała, ul. Prząśniczek: cała, ul. Rozłączona: cała, ul. Sprawna:
strona nieparzysta od nr 19 do końca i strona parzysta od nr 18 do końca, ul. Szafirków: cała,
ul. Topolowa: cała, ul. Ugorek: cała, ul. Wilczej Łąki: cała, ul. Winorośli: cała, ul. Zagaje: cała

ul. Leśnej Polanki 63/65
(Szkoła Podstawowa nr 154)

894 ul. L. Berensona: strona nieparzysta od nr 5 do końca, ul. Skarbka z Gór: strona parzysta od nr 132
do końca

ul. Zaułek 34
(Szkoła Podstawowa nr 112)

895
ul. Cudna: cała, ul. Flisaków: cała, ul. Frachtowa: cała, ul. Kobiałka: cała, ul. Leśny Potok: cała,
ul. Międzyrzecze: cała, ul. Ruskowy Bród: cała, ul. Wspaniała: cała, ul. Zamożna: cała, ul. Złotokwiatu:
cała, ul. Żeglugi Wiślanej: cała

ul. Kobiałka 49
(Szkoła Podstawowa nr 31)

896 ul. Skarbka z Gór: strona nieparzysta od nr 51A do końca ul. Ostródzka 175
(Gimnazjum nr 164)

897 ul. Nowodworska: cała, ul. Odkryta: strona parzysta od nr 2 do nr 40 ul. Strumykowa 21
(Gimnazjum nr 123)

898 ul. Ceglana: cała, ul. Chęcińska: cała, ul. Dyliżansowa: cała, ul. J. Mehoffera: strona parzysta
i nieparzysta od nr 1 do nr 70D, ul. Osuchowska: cała, ul. Pomianowska: cała, ul. Szydłowiecka: cała

ul. Topolowa 15
(Filia Szkoły Podstawowej nr 342)

899
ul. S. Chudoby: cała, ul. Gościnna: cała, ul. Internetowa: cała, ul. Kniei: cała, ul. Kroczewska: cała,
ul. Lewandów: cała, ul. Oknicka: cała, ul. Okrągła: cała, ul. Podłużna: cała, ul. Rodowa: cała,
ul. Sieczna: cała, ul. Słonecznego Poranka: cała, ul. Suchocińska: cała, ul. Wyszkowska: cała,
ul. Zaułek: cała

ul. Zaułek 34
(Szkoła Podstawowa nr 112)

900 ul. Marywilska: cała, ul. Miętowa: cała, ul. Sygnałowa: cała, ul. Wyspiarska: cała ul. Marywilska 44
(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21)

1148 Zakład Karny Warszawa Białołęka ul. Ciupagi 1B

1149 Areszt Śledczy Warszawa Białołęka ul. Ciupagi 1

1150 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder SPZOZ ul. J. Mehoffera 72/74

1151 Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” ul. Bohaterów 46/48



Tar cho min, Chosz czów ka i Ko biał ka jesz -
cze do nie daw na ko ja rzy ły się je dy nie z na -
zwa mi bia ło łęc kich osie dli. Te raz zy ska ły
jed nak zu peł nie no wą od sło nę. Dzię ki kró -
lew skiej pa rze le śnych skrza tów oraz ich
nie sfor nej có recz ce mo że my spoj rzeć
na Bia ło łę kę z zu peł nie in nej niż do tych -
czas per spek ty wy. 

A wszyst ko to za spra wą bo cia na, któ ry ru -
sza im z po mo cą, od kry wa jąc przy oka zji,
jak pięk na i in te re su ją ca jest na sza dziel ni -
ca. 

„Bia ło łęc kie ba ja nie o bo cia nie” to na pi -
sa na wier szem baśń, opo wia da ją ca o dzie -
ciń stwie, przy jaź ni i bez in te re sow no ści. Po -
ru sza rów nież trud ną kwe stię uprze dzeń wo -
bec osób no wych w da nym śro do wi sku.
Sta no wi jed nak przede wszyst kim nie zwy kłą
for mę prze wod ni ka po cie ka wych miej -
scach znaj du ją cych się na te re nie Bia ło łę ki
oraz jej hi sto rii. Skie ro wa na jest szcze gól nie
do przed szko la ków i dzie ci w wie ku wcze -
snosz kol nym, ale nie tyl ko. Do za po zna nia
się z przy go da mi bo cia na i skrza tów za pra -
sza my rów nież ro dzi ców oraz na uczy cie li.
„Bia ło łęc kie ba ja nie o bo cia nie” to zna ko -
mi ty ma te riał do wy ko rzy sta nia pod czas
lek cji, wy cie czek czy roz mów z dzieć mi. 

Tych, któ rzy chcie li by za po znać się z naj now szą
pu bli ka cją Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka, ser decz nie
za pra sza my na Bia ło łęc ki Fe sti wal Ksią żki Dzie cię -
cej i Mło dzie żo wej „Po zy tyw ne stro ny” już 25 kwiet -
nia (so bo ta) w godz. 10.00-17.00 do Szko ły Pod sta -
wo wej i Gim na zjum MEN TIS przy ul. Pi wo nio wej 18.

Im pre za bę dzie wy jąt ko wą oka zją do spo tka nia ze
zna ny mi pol ski mi pi sa rza mi, uczest ni cze nia w in te -
re su ją cych warsz ta tach li te rac kich oraz ze tknię cia
się z no wo ścia mi wy daw ni czy mi. W trak cie trwa nia
fe sti wa lu ksią żkę o na szej dziel ni cy prze czy ta bur -
mistrz, a ka żde dziec ko bę dzie mo gło za brać
do do mu jej bez płat ny eg zem plarz. 
Za pra sza my.

Białołęckie bajanie o bocianie
Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli na podniebną podróż z bohaterami bajki o Białołęce.

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy


