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Słu żba zdro wia to pię ta achil le so -
wa Bia ło łę ki. Po wsta ło wie le przy -
chod ni, głów nie pry wat nych, jed nak
w przy pad kach na głych do dys po zy -
cji miesz kań ców są szpi ta le w są -
sied nich dziel ni cach: Bie lań ski
i Bród now ski. Pod czas ostat niej se -
sji ra dy mia sta spra wa bu do wy
na Bia ło łę ce szpi ta la jed no dnio we -
go wraz z przy chod nią na bra ła nie -
spo dzie wa ne go przy spie sze nia dzię -
ki rad ne mu Zbi gnie wo wi Cier pi -
szo wi. Na sza dziel ni ca bę dzie mia ła
swój szpi tal jed no dnio wy po łą czo ny
z przy chod nią. – In we sty cja jest bar -
dzo po trzeb na. Wie my, że po chło -
nie ona oko ło 40 mi lio nów zło tych
– mó wi bur mistrz Piotr Ja wor ski.
Obiekt zlo ka li zo wa ny zo sta nie
na pół to ra hek ta ro wej dział ce.
Gdzie? Bur mistrz nie chce na ra zie
zdra dzić pla no wa nej lo ka li za cji, ale
uda ło się nam usta lić, że cho dzi
o tzw. Zie lo ną Bia ło łę kę. Jesz cze
w ma ju ma być zna na do kład na lo -
ka li za cja. – To bę dzie bli sko Ka na łu
Że rań skie go – mó wi nasz in for ma -

tor z bia ło łęc kie go ma gi stra tu.
– Zie lo na Bia ło łę ka to ob szar, któ ry
dra ma tycz nie po trze bu je przy chod -
ni. Szpi tal jed no dnio wy jest bar dzo
do brym po my słem, ale to roz wią za -
nie do raź ne – twier dzi rad ny Piotr
Oracz. Jak mó wi, szans na bu do wę
du że go szpi ta la, ta kie go jak
na Bród nie czy na Bie la nach, nie
ma. – Ko mu ni ka cja się po pra wia
i przy kła do wo z Tar cho mi na przez
most Pół noc ny mo żna szyb ko do je -
chać do Szpi ta la Bie lań skie go. Nie
wi dzę mo żli wo ści bu do wy wiel kie go
mo lo cha – do da je.

Piotr Ba siń ski z Ini cja ty wy Miesz -
kań ców Bia ło łę ki po pie ra bu do wę
szpi ta la jed no dnio we go, ale uwa ża,
że to roz wią za nie tym cza so we.
– Ma my pro jekt szpi ta la. Bia ło łę ka
roz ra sta się, na pływ lud no ści jest
co raz więk szy i po trze bu je my pla -
ców ki me dycz nej z praw dzi we go
zda rze nia – mó wi rad ny i do da je, że
IMB ze bra ło po nad trzy ty sią ce
pod pi sów pod tym po my słem. – Nie
by ła by to tak du ża pla ców ka jak

Szpi tal Bród now ski, ale na pew no
za spo ko iła by po trze by miesz kań -
ców – do da je Ba siń ski.

Bu do wa szpi ta la jed ne go dnia
po trwa dwa la ta i roz pocz nie się
na po cząt ku przy szłe go ro ku.

Co to jest szpi tal jed no dnio wy? 
– Szpi tal jed ne go dnia słu żyć ma

dia gno zo wa niu i le cze niu tych scho -
rzeń, dla któ rych po stę po wa nie
w try bie am bu la to ryj nym (w ró -
żnych po rad niach le kar skich i pra -
cow niach me dycz nych) jest nie mo -
żli we lub nie do sta tecz ne, a w kla -
sycz nych wa run kach szpi tal nych
nie ko niecz ne lub nie opła cal ne. Sa -
ma na zwa jest jed nak my lą ca, gdyż
w ta kim try bie pa cjent mo że być le -
czo ny rów nie do brze przez kil ka czy
kil ka na ście go dzin, jak i przez kil ka
dni – wy ja śnia Da riusz Haj du kie -
wicz, dy rek tor sto łecz ne go Biu ra
Po li ty ki Zdro wot nej. – Z za sa dy
w try bie jed no dnio wym nie le czy się

Bę dzie ma ły szpi tal
�Już za trzy la ta mo że być go to wy szpi tal jed no dnio wy z przy chod nią. – Będę się starał, żeby bu -
do wa ru szyła w przy szłym ro ku – mó wi Piotr Ja wor ski, bur mistrz dziel ni cy. – Na tak du ży szpi tal jak
Bród now ski nie ma szans, ciesz my się z roz wią za nia do raź ne go – ko men tu je rad ny Piotr Oracz.

dokończenie na stronie 2
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scho rzeń ostrych, na głych, wy pad -
ko wych. Od wrot nie – to bar dzo do -
bra for ma do prze pro wa dze nia pro -
ce du ry me dycz nej uprzed nio
uzgod nio nej przez le ka rza z pa cjen -
tem i za pla no wa nej do re ali za cji
na da ny dzień. Naj czę ściej pro wa dzi
się tak en do sko po wą dia gno sty kę
prze wo du po kar mo we go, a ta kże
en do sko po we lub kla sycz ne le cze -
nie pro stych na ogół scho rzeń z za -
kre su chi rur gii, gi ne ko lo gii, or to pe -
dii, uro lo gii, la ryn go lo gii, oku li sty ki
czy kar dio lo gii in ter wen cyj nej.
Przy od po wied nim do świad cze niu
me dy ków mo żli we jest po stę po wa -
nie jed no dnio we ta kże przy skom -
pli ko wa nych pro ble mach zdro wot -
nych – tłu ma czy dy rek tor Haj du kie -
wicz. Co bę dzie ofe ro wał szpi tal
na Bia ło łę ce? – NFZ po wi nien
w pierw szej ko lej no ści przy znać
kon trak ty gwa ran tu ją ce do stęp
do kar dio lo ga, neu ro lo ga, gi ne ko lo -
ga, chi rur ga i or to pe dy. I te wła śnie
spe cjal no ści po win ny też wyj ścio wo
okre ślać pro fil ta kie go ewen tu al ne -
go, przy szłe go szpi ta la na Bia ło łę ce
– uzu peł nia dy rek tor Haj du kie wicz.

Rad ni kłó tli wi, ale zgod ni
Na po nie dział ko wej se sji ra dy

dziel ni cy te mat bu do wy pla ców ki
wzbu dził ogrom ne emo cje rad nych.
Piotr Ba siń ski (Ini cja ty wa Miesz -
kań ców Bia ło łę ki) dys ku to wał
z Agniesz ką Bo row ską (PO) na te -
mat tre ści sta no wi ska ra dy. – W sta -
no wi sku po win no być uję te, że
w przy szło ści szpi tal bę dzie roz bu -
do wa ny – mó wił. – To nie jest prio -
ry tet – ri po sto wa ła rad na. – Ma -
my 120 tys. miesz kań ców i bra ku je
dla nich spe cja li stów w ist nie ją cych
przy chod niach – od po wie dzia ła.

– Ale i tak trze ba bę dzie ten szpi tal
roz bu do wać – dy wa go wa li rad ni.

Emo cje wzbu dzi ła też pro po no -
wa na przez IMB lo ka li za cja, tj. re -
jon pla no wa ne go przed łu że nia Tra -
sy Mo stu Pół noc ne go. – To te re ny
bez uzbro je nia i dro gi do jaz do wej.
Ta ka pro po zy cja jest nie po wa żna
– za uwa żył bur mistrz Ja wor ski. – To
tyl ko przy kład gdzie szpi tal po wi -
nien się zna leźć. Cho dzi o te ren
mniej wię cej w ser cu Bia ło łę ki – od -
parł rad ny Woj ciech Tu masz.

Osta tecz nie za sta no wi skiem
w spra wie bu do wy wie lo spe cja li -
stycz nej przy chod ni ze szpi ta lem jed -
ne go dnia za gło so wa li wszy scy rad ni. 

Ra por t o Sta nie Zdro wia
Od wie lu lat „mo to rem” dzia łań

w spra wie po wsta nia przy chod ni
wie lo spe cja li stycz nej ze szpi ta lem
chi rur gii jed ne go dnia na Bia ło łę -
ce by ła Agniesz ka Bo row ska,
prze wod ni czą ca Ko mi sji Po li ty ki
Spo łecz nej i Ochro ny Zdro wia.
Ini cja ty wę roz po czę ła po opu bli -
ko wa niu Ra por tu o Sta nie Zdro -
wia Miesz kań ców War sza wy
w 2011. – Wy ni ka ło z nie go, że
miesz kań cy Bia ło łę ki du żo czę -
ściej niż miesz kań cy in nych dziel -
nic cho ru ją na ser ce, jest wię cej
po ro nień. Ko mi sja za ini cjo wa ła
współ pra cę z Biu rem Po li ty ki
Zdro wot nej i za rzą dem dziel ni cy.
By ły to dzie siąt ki spo tkań ana li -
tycz nych, któ re w du żej czę ści ini -
cjo wa łam i prze pro wa dza łam, sta -
no wi ska, in ter pe la cje. Nie od ra zu
mie li śmy go to wą kon cep cję, my -
śle li śmy też o pla ców ce me dycz nej
bu do wa nej przy szko le – mó wi
rad na Bo row ska. – Je stem dum -
na, że uda ło mi się zbu do wać za -
in te re so wa nie wie lu stron, że ini -
cja ty wa ta ma szan sę re ali za cji. 

Przemysław Burkiewicz

Będzie mały szpital

Przed przed łu że niem li nii tram -
wa jo wej do pę tli Tar cho min Ko -
ściel ny kur su ją ce co 10 mi nut au -
to bu sy 101 (w go dzi nach szczy tu
wspo ma ga ne przez E -6 i E -8) by ły
pod sta wo wym środ kiem ko mu ni -
ka cji dla wie lu miesz kań ców No -
wo dwo rów, do je żdża ją cych
do sta cji me tra Mło ci ny. 9 ma ja
zmie nił się roz kład jaz dy.

– Ca łe No wo dwo ry ma ją te raz
po za szczy tem au to bus do me tra
co… 15 mi nut! – pi sze nasz czy -
tel nik. – Tar cho min do stał tram -

waj, ale dla cze go No wo dwo ry ma -
ją do nie go do je żdżać i nie zbyt
wy god nie się prze sia dać?

Wła śnie – dla cze go? No wo dwo -
ry od dzie la od Tar cho mi na pas
„zie mi ni czy jej” przy prze pom pow -
ni a na pół noc od Me hof fe ra są
mo że dwa osie dla, z któ rych opła -
ca się iść na przy sta nek tram wa jo -
wy. Re zul tat jest ta ki, że co raz wię -
cej miesz kań ców nie bę dzie chcia ło
cze kać kwa dran sa i bę dzie pod je -
żdżać 1–2 przy stan ki do „dwój ki”
(np. czę sto kur su ją cym 509) al bo
ro we rem, je śli przy pę tli Tar cho -
min Ko ściel ny wresz cie sta ną sto ja -
ki ro we ro we al bo sta cja Ve tu ri lo.

A 101 bę dzie pu sto szeć. Prę dzej
czy póź niej ZTM zno wu roz rze dzi
roz kład, li nia umrze śmier cią na tu -
ral ną a ob słu gu ją ce ją au to bu sy
tra fią np. do Wi la no wa.

Co mo żna zro bić?
Mo żna za sto so wać roz wią za nie

ra dy kal ne: zli kwi do wać li nię
i prze kształ cić E -8 w li nię ca ło -
dnio wą i ca ło ty go dnio wą. W ukła -
dzie „E -8 dla No wo dwo rów, 2 dla
Tar cho mi na” stra ci li by ko rzy sta -
ją cy z przy stan ków Po ra jów i Pro -
zy. Mo żna ta kże zmie nić tra -
sę 101 ze Świa to wi da na My śli -
bor ską, dzię ki cze mu au to bu sy
ob słu gi wa ły by przy stan ki Era zma
z Za kro czy mia oraz Ka miń skie go
i zo sta ły by w na szej dziel ni cy na -
wet po przed łu że niu li nii tram wa -
jo wej na No wo dwo ry. Pod ar ty ku -
łem o po my śle wpusz cze nia au to -
bu sów na My śli bor ską roz go rza ła
na na szym fo rum ma ła kłót nia.

– Uli ca My śli bor ska ide al nie
wpi sa ła by się w sieć trans por to wą
– pi sze Raf B. – Po obu jej stro -
nach ist nie ją lub bu du ją się blo ki
miesz kal ne i punk ty usłu go we.

Ta ka za bu do wa to wła ści we miej -
sce na ko mu ni ka cję zbio ro wą!

Od zy ska ne au to bu sy niech tra -
fią na Bia ło łę kę!

Wciąż cze ka my na ar gu men ty
prze ciw ni ków „300 me trów mo żna
przejść”. 300 me trów to już od po -
wied nia od le głość mię dzy przy stan -
ka mi lo kal ne go au to bu su, z któ re -
go ko rzy sta ją se nio rzy i nie peł no -
spraw ni. Ale wróć my do 101. Je śli
li nia nie zmie ni tra sy przed ukoń -
cze niem li nii tram wa jo wej na No -
wo dwo ry, ZTM po pro stu ją zli kwi -
du je. Nie ma co do te go wąt pli wo -
ści. Je śli tak się sta nie, to w in te re -
sie miesz kań ców Bia ło łę ki jest, by
„od zy ska ne” w ten spo sób au to bu -
sy po zo sta ły w na szej dziel ni cy. Li -
sta ulic, któ ry mi mo gą kur so wać
prze gu bow ce i na któ rych nie bę -
dzie na ra zie tram wa ju, jest krót ka:
Mo dliń ska, Pło cho ciń ska, My śli -
bor ska na pół noc nym od cin ku,
Głę boc ka… Je śli Tar cho min nie
chce au to bu sów na My śli bor skiej,
to mo że wschod nia Bia ło łę ka przyj -
mie je na Głę boc kiej?

Do mi nik Ga dom ski

101 dogorywa. ZTM zlikwiduje linię?
� Kilka dni temu Zarząd Transportu Miejskiego zmienił rozkład linii 101, która kursuje
teraz regularnie co kwadrans.

Jeśli linia
nie zmieni trasy
przed ukończeniem linii
tramwajowej
na Nowodwory, ZTM
po prostu ją zlikwiduje.
Nie ma co do tego
wątpliwości.
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Zdję cia, któ re po ka zu je rad na
są na praw dę od ra ża ją ce. Ohyd ny
osad i zie lo na maź po kry wa ją
brzeg. Nie trze ba by ło tam być, by
wy obra zić so bie, ja ki w oko li cy
był smród. – Miesz kań cy są za nie -
po ko je ni – mó wi rad na. Jak
twier dzi, dzwo ni ła do „Czaj ki”,
ale nie uzy ska ła sa tys fak cjo nu ją -
cej od po wie dzi. – Po wie dzie li, że
mo że ktoś wy rzu ca kar mę dla ryb
do Wi sły – obu rza się Ma rio la Ol -
szew ska.

Bur mistrz spraw dzi
Bur mistrz Bia ło łę ki Piotr Ja -

wor ski mó wi, że nie od pu ści tej
spra wy. – To bar dzo nie po ko ją cy
sy gnał. Znak, że coś jest nie w po -
rząd ku – mó wi i do da je, że dzia -
łal ność „Czaj ki” mia ła być mo ni -
to ro wa na, a wy ni ki przed sta wia ne
miesz kań com na wi try nie in ter ne -
to wej za kła du. Pre zen to wa ne tam
da ne do ty czy ły spa lar ni nie czy sto -
ści. Mo żna je by ło po rów nać
z ofi cjal ny mi nor ma mi. 

Nie ste ty, ostat nio na stro nie
„Czaj ki” nie wi dać, aby spa lar nia
pra co wa ła. Obie jej li nie są wy łą -
czo ne. – To mo że ozna czać, że za -
kład re gu lar nie zrzu ca do Wi sły to,
cze go nie ma się jak po zbyć – mó wi
nasz in for ma tor w bia ło łęc kim ra tu -
szu.

Bur mistrz Piotr Ja wor ski obie cu -
je, że zaj mie się tym pro ble mem.
– Czym prę dzej wy stą pię do dy rek -
cji „Czaj ki” i Miej skie go Przed się -
bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji
o wy ja śnie nie tej sy tu acji i na tych -
mia sto we roz wią za nie pro ble mu
– obie cu je bur mistrz.

MPWiK: Pro ble mu nie ma
Rzecz nik MPWiK Ro man Bu gaj

uspo ka ja, że zdję cia po cho dzą
z grud nia a zrzu co ne przez „Czaj -
kę” nie czy sto ści nie za wie ra ły tok -
sycz nych ani szko dli wych związ ków
che micz nych. – Wi docz na na zdję -
ciu za wie si na oraz pod wy ższe nie
męt no ści oczysz czo nych ście ków
od pły wa ją cych do Wi sły by ły spo -

wo do wa ne za war to ścią za wie si ny
osa du czyn ne go w wy ni ku wy stą pie -
nia ogrom nych opa dów desz czu
na te re nie zlew ni oczysz czal ni. Eks -
tre mal ny na pływ ście ków do oczysz -
czal ni spo wo do wał spa dek sku tecz -
no ści pro ce su kla ro wa nia ście ków
na ostat nim eta pie pro ce su oczysz -
cza nia, cze go skut kiem by ła obec -
ność nie wiel kiej ilo ści za wie si ny
w ście kach oczysz czo nych. Istot ne
jest, że osad czyn ny sta no wią po ży -
tecz ne mi kro or ga ni zmy wspo ma ga -
ją ce pro ces oczysz cza nia bio lo gicz -
ne go. Udzie lo ne spół ce po zwo le nie
wod no -praw ne do pusz cza wpro wa -
dze nie do Wi sły z oczysz czal ni
„Czaj ka” ok. 15 ton osa du czyn ne -
go w cią gu do by, bez szko dy dla śro -
do wi ska – mó wi Ro man Bu gaj
i prze ko nu je, że był to in cy dent. 

– Mam na dzie ję, że rze czy wi ście
tak by ło. Nie mniej wła dze dziel ni cy
po win ny szyb ko re ago wać na ta kie
sy tu acje – ko men tu je rad na Ma rio -
la Ol szew ska.

Prze my sław Bur kie wicz
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Tym ra zem bę dzie mo żna zo ba -
czyć no mi no wa ny do Osca ra
„Grand Bu da pest Ho tel” – bo ha -
te rem fil mu jest Mon sieur Gu sta -
ve H, le gen dar ny kon sje rż słyn ne -
go w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo -
jen nym ho te lu. Je go naj bar dziej
za ufa nym przy ja cie lem zo sta je
Ze ro Mo usta fa – boy ho te lo wy.
Hi sto ria to czy się wo kół kra dzie ży
cen ne go re ne san so we go ob ra zu,
wal ki o ro dzin ny ma ją tek i ro -

man su – a wszyst ko to ze zmie -
nia ją cą się Eu ro pą w tle.

Let nie Ki no Sa mo cho do we dzia -
ła przy Cen trum Han dlo wym Ma -
ry wil ska 44, se an se od by wa ją się
w ka żdą ostat nią so bo tę mie sią ca.
Wstęp jest bez płat ny. Naj bli ższa
pro jek cja roz po czy na się o 21.45.

Or ga ni za to ra mi Let nie go Ki na
Sa mo cho do we go są Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry i CH Ma ry wil -
ska 44. (red)

Samochodem do kina
� „Wilk z Wall Street” cieszył się dużą popularnością – 30
maja kolejny seans w białołęckim kinie samochodowym.

źródło: F
B

 M
aryw

ilska 44

Sto py  - no szą Nas przez ca łe Na sze ży cie

a wciąż o nich za po mi na my spo ra dycz nie dba jąc

o nie w spo sób wła ści wy. Zdro wa sto pa to lep sza

ja kość ży cia, pro fi lak ty ka dla sta wów, krę go słu pa.

Je śli jest zdro wa pew nie stą pa my po zie mi, gdy

bo li szu ka my po mo cy u po do lo ga. Wy gląd pa -

znok ci, skó ry stóp po wią za ny jest z na szym zdro -

wiem, cho ro ba mi prze wle kły mi, ge ne tycz ny mi,

nie do bo rem mi kro ele men tów. Dla te go pod czas

wi zy ty w na szym ga bi ne cie ka żdy spe cja li stycz ny

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

nal nym wy wia dem, po do log mo że za le cić wy ko -

na nie okre ślo nych ba dań, lub wi zy tę u le ka rza

spe cja li sty. Po do log, zaj mu je się pro fi lak ty ką oraz

wspar ciem w pro ce sie le cze nia cho rób stóp,

prze ciw dzia ła po wsta wa niu zmian cho ro bo wych

na sto pach, w przy pad ku zdia gno zo wa nia do le gli -

wo ści prze pro wa dza za bieg. War to wie dzieć, iż

wi zy ta w ga bi ne cie po do lo gicz nym to rów nież

pro fi lak ty ka. Po do log udzie la po rad i wska zó wek

do ty czą cych wła ści wej pie lę gna cji stóp, po le ca

spe cja li stycz ne pre pa ra ty do pie lę gna cji stóp,

udzie la in for ma cji na te mat zdro we go obu wia.

Pa cjen ci na sze go ga bi ne tu to: oso by cier pią ce

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

kucz li we bro daw ki wi ru so we, pę ka ją ce pię ty, le -

czą cy nad po tli wość stóp, ze zmia na mi cho ro bo -

wy mi pa znok ci, oso by cho ru ją ce na cu krzy cę,

oso by (bez zmian cho ro bo wych pa znok ci stóp)

ce nią ce pro fe sjo na lizm i ste ryl ność wy ko ny wa -

nych za bie gów pod czas pe di cu re roz sze rzo ne go

o ma lo wa nie pa znok ci, se nio rzy. Dia be ty cy dia -

gno zo wa ni są w Na szym ga bi ne cie pod ką tem

Ze spo łu Sto py Cu krzy co wej, po do log oce nia czu -

cie do ty ku i na ci sku, czu cie bó lu, oce nia czu cie

tem pe ra tu ry. Cy klicz ne wi zy ty u po do lo ga po zwa -

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

z Ze spo łem Sto py Cu krzy co wej. Za kres dzia łań

po do lo ga w ga bi ne cie:

– kom pu te ro we ba da nie stóp ce lem za pro jek -

to wa nia i sprze da ży In dy wi du al nych Wkła dek Or -

to pe dycz nych

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

– le cze nie nad po tli wo ści stóp

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

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

lo gicz nych

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

Kost ka Ar ka dy, tam po na da)

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

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

rur gia)

– pro te ty ka pa znok cia

– spe cja li stycz ny pe di cu re lecz ni czy z mo żli -

wo ścią ma lo wa nia pa znok ci

W ga bi ne cie prze pro wa dza na jest kon sul ta cja

fi zjo te ra peu ty, in struk taż do ty czą cy ćwi czeń ko -

rek cyj nych. Do bie ra my or te zy ko ry gu ją ce i od cią -

ża ją ce hal lux val gus, po lce młot ko wa te. Le czy my

ostro gę pię to wą fa lą ude rze nio wą, le czy my obrzę -

ki koń czyn ma sa żem lim fa tycz nym, ma sa żem

wod nym. Wy bie ra jąc ga bi net po do lo gicz ny na le -

ży za dbać o swo je zdro wie. Dla Nas bar dzo wa żna

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

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

uży wa my wy ste ry li zo wa nych lub jed no ra zo wych

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

oraz lam pą bak te rio bój czą. ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy..

Gabinet Podologiczny

Gabinet Rehabilitacji i Podologii Physio Medica
ul. Wałuszewska 24, lok. U-1
tel. 669 811 122, 22/ 300 40 66

Przerażające zdjęcia z Kępy Tarchomińskiej

Oczyszczalnia "Czajka" zatruwa Wisłę?
�Czy oczyszczalnia ścieków "Czajka" zrzucała do Wisły cuchnące odpady? Wszystko
na to wskazuje. - Zdjęcia osadu na brzegu Kępy Tarchomińskiej, które dostałam od
mieszkańca, nie pozostawiają wątpliwości, że to śmierdzące, ohydne ścieki - mówi
radna Mariola Olszewska.



Jak opo wia da ją nam czy tel ni cy,
w ostat nim cza sie spo ro się tu dzie -
je. W cią gu trzech ty go dni by ły trzy
wła ma nia, wcze śniej przed jed ną
z kla tek na pad nię to ko bie tę.

– Za czy na my się bać i za sta na -
wiać, kto bę dzie na stęp ny. Mu si my
wszy scy zwra cać uwa gę na ka żdą
no wą oso bę, któ ra po ja wi się
w oko li cy, bo ina czej nie zdzia ła my
nic – opo wia da nam pan Łu kasz.

W kwiet niu w blo ku przy An -
tal la wła ma no się do miesz ka nia
ko bie ty, któ ra by ła w tym cza sie
w sa na to rium. Wszyst ko zo sta ło
kom plet nie zde mo lo wa ne. Kil ka
dni póź niej okra dzio no ko lej ny
lo kal – rów nież pod nie obec ność
do mow ni ków.

O ze szło ty go dnio wej pró bie
wła ma nia opo wia da nam je den
z miesz kań ców: – Bra łem prysz -

nic, kie dy ktoś za dzwo nił do mo -
fo nem. Nie pod sze dłem, by otwo -
rzyć, ale naj wy raź niej zro bił to
ktoś in ny, po nie waż chwi lę póź -
niej roz legł się dzwo nek do drzwi.
Nie zdą ży łem się na wet ubrać,
kie dy usły sza łem pró by po ko na -
nia zam ku. Za re ago wa łem bły -
ska wicz nie, ale czło wiek sto ją cy
po dru giej stro nie uciekł – opo -
wia da.

Ad mi ni stra cja prze strze ga
miesz kań ców, że zło dzie je wy ko -
rzy stu ją ka żdy spo sób, by spraw -
dzić, czy miesz ka nie jest pu ste.

Przy da ją się do te go choć by…
ulot ki, zo sta wia ne w piąt ki
przed drzwia mi przez piz ze rie.
Nie trud no się do my ślić, że ka żdy
kto jest w do mu, naj póź niej na -
stęp ne go dnia ulot kę za bie rze.

Ci, któ rzy wy je cha li na week end,
zro bią to do pie ro w nie dzie lę.

Na klat kach scho do wych po ja -
wi ły się już ogło sze nia: „(…) Po -
win ni śmy zwró cić uwa gę na oso -
by za cho wu ją ce się po dej rza nie,
ob ser wu ją ce oto cze nie, sto ją ce
przy drzwiach są sia dów, bie ga ją -
ce na klat kach po mię dzy pię tra -
mi. Zło dzie je wy ko rzy stu ją ka żdy
pre tekst, aby wejść do miesz ka -

nia. (…) Po da ją się za oso by roz -
no szą ce ulot ki, twier dzą, że szu -
ka ją zna jo me go” …

– Miesz kań cy mu szą zwra cać
uwa gę na ob ce oso by i po pro stu
ich nie wpusz czać. Nie ste ty, czę -
sto wy star czy za dzwo nić do mo -
fo nem i bez py ta nia „kto to”
otwie ra ne są drzwi. Blok ma za -
bez pie cze nia: jest do mo fon, czi -
py i szy fry. Nie otwie raj my drzwi
nie zna jo mym, na wet li sto no szo -
wi, po nie waż on ma swój czip
i nie mu si wy dzwa niać po lo ka -
to rach, by wejść do bu dyn ku.
Naj lep szym po li cjan tem jest mo -
ni to ring są siedz ki, mu si my
wspól nie dbać o swo je bez pie -
czeń stwo! – ape lu je pracownica
spółdzielni.

Po li cja po twier dza, że w ostat -
nim cza sie w jed nym z blo ków
do szło do dwóch wła mań, jed nak
zda niem funk cjo na riu szy w blo -
kach przy An tal la nie jest szcze -
gól nie nie bez piecz nie.

– Nie jest to miej sce szcze gól -
nie za gro żo ne prze stęp czo ścią,
jed nak zo sta ło ob ję te wzmo żo -
nym nad zo rem przez za ło gi sek -
to ro we i dziel ni co we go – mó wi
Pau li na Onysz ko z Ko men dy
Re jo no wej Po li cji.

AS

Co się dzieje na Antalla? Kolejne włamania
� Podają się za roznosicieli ulotek, kłamią, że szukają znajomego – osiedle przy Antalla nawiedziła plaga
drobnych złodziejaszków.

Administracja 
przestrzega
mieszkańców, że złodzieje
wykorzystują każdy
sposób, by sprawdzić, czy
mieszkanie jest puste.

Jak po wszech nie wia do mo
ma te ma ty ka jest kró lo wą na uk,
a umie jęt no ści ma te ma tycz ne
są pod sta wą bez któ rej trud no
wy obra zić so bie suk ce sy we
wszyst kich ob sza rach ży cia za -
wo do we go. 

Ro zu mie nie jej jest wiel ką
umie jęt no ścią, zaś sto so wa nie
wiel kim osią gnię ciem pro wa -
dzo nym do roz wo ju cy wi li za cji.
Ma te ma ty ki uczą się dzie ci
wraz z roz wo jem mo wy, a in tu -
icję ma te ma tycz ną po sia da ka -
żde dziec ko!

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 te lek -
tu al ny pod -
czas sy tu acji
stre so wych.

Dzię ki me -
to dom sto so -
w a  n y m

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

RRooddzziiccee!!  RRoozzwwiijjaajjcciiee  ppoojjęęcciiaa
mmaatteemmaattyycczznnee  uu  sswwooiicchh  ddzziieeccii!!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204



We wrze śniu ubie głe go ro ku
do szko ły tra fi ły pię cio lat ki. – To
by ła bar dzo zła de cy zja – mó wi
nam jed na z mam. – Szko ła jest
już zbyt cia sna, a w świe tli cy jest
tłum jak na Mar szał kow skiej
w go dzi nach szczy tu. Strach po sy -
łać tam dzie ci. Pa nie so bie nie ra -
dzą z tak wiel ką gro ma dą.

– Wkrót ce dzie ci bę dą sie dzia ły
w szko le do 18.00 i nie bę dą mia ły
żad nych za jęć do dat ko wych, bo nie
bę dzie wol nych sal – do da je ko lej na
ma ma. – Szko ła chwa li się cer ty fi ka -
ta mi pla ców ki dba ją cej o roz wój ta -
len tów, ale to jest fik cja i mi sty fi ka -
cja. O za ję cia do dat ko we dla zdol -
nych dzie ci ro dzi ce mu szą sto czyć
wal kę, że by w ogó le szko ła je zor ga -
ni zo wa ła. Rok te mu pro gram dla
zdol nych dzie ci w ogó le się nie od -
był, ro dzi ce do sta li tyl ko kart ki
do pod pi sa nia i na tym się skoń czy ło.

– Ma my bar dzo du żo zdol nych
uczniów, któ rych szko ła nie chce
za uwa żyć, bo nie ma miej sca
na pra cę z ty mi dzieć mi – de ner wu -
je się ko lej na ma ma i pod kre śla, że
pro ble my osie dli Hen ry ków i Wi -
śnie wo są sła bo za uwa ża ne w urzę -
dzie przy Mo dliń skiej, a „ko sme -
tycz na” roz bu do wa bu dyn ku szko ły
nie przy nio sła re zul ta tu. – Roz bu -
do wa mia ła słu żyć szko le, mia ły być
do dat ko we sa le, tym cza sem dzie ci
szkol ne nic z tej prze bu do wy nie

ma ją. Jak się oka za ło, po słu ży ła je -
dy nie przy go to wa niu miej sca dla
trzech grup pię cio lat ków i przed -
szko la – de ner wu je się.

– Nie wiem co się dzie je w no -
wej pla ców ce na Ce ra micz nej, ale
dzie ci, któ re tam po szły, wra ca ją
na Pod ró żni czą, cho ciaż po win no
być od wrot nie – twier dzi je den
z oj ców. – Od da nie do użyt ku no -
wych szkół mia ło roz wią zać pro -
blem zbyt du żej licz by uczniów

w na szej szko le, ale nic ta kie go
nie na stą pi ło, a jest co raz go rzej.

Ra tusz: co ro bić, 
jak nie ma miej sca?

Bia ło łęc ki ra tusz spra wę tę wi -
dzi ina czej. Jak in for mu je Syl wia
Ci szyń ska z wy dzia łu pro mo cji,
od dzia ły przed szkol ne, czy li ze -
rów ki, zo sta ły ulo ko wa ne nie tyl -
ko w szko le nr 257, ale i we
wszyst kich in nych bia ło łęc kich
pod sta wów kach.

– Usta wa o sys te mie oświa ty
wpro wa dzi ła obo wiąz ko we rocz ne
wy cho wa nie przed szkol ne dla
pię cio lat ków i – od wrze śnia bie -
żą ce go ro ku – pra wo do opie ki
przed szkol nej dla czte ro lat ków.
Sześć przed szko li pu blicz nych
na te re nie dziel ni cy nie zmie ści
wszyst kich dzie ci, któ rym je ste -
śmy zo bo wią za ni za pew nić miej -
sce. Stąd pię cio lat ki w szko łach
– in for mu je Syl wia Ci szyń ska.

Je sie nią wła dze dziel ni cy ogło -
szą ko lej ny kon kurs dla przed -

szko li nie pu blicz nych na świad cze -
nie opie ki przed szkol nej. Wła dze
mia sta za mie rza ją wy ku pić bra ku -
ją ce miej sca dla czte ro lat ków i ze -
rów ko wi czów w pla ców kach pry -
wat nych. – Mu si my od cią żyć w ro -
ku szkol nym 2016/2017 szko ły
pod sta wo we, dla te go chce my, aby
czte ro - i pię cio lat ki zna la zły swo je
miej sce w przed szko lach nie pu -
blicz nych wy bra nych w dro dze
kon kur su. Przed szko la bę dą funk -
cjo no wa ły na za sa dach pu blicz -
nych – za zna cza Syl wia Ci szyń ska.

Oczy wi ście, o ile znaj dą się pla -
ców ki pry wat ne, któ re ze chcą zło -
żyć ofer tę. W pierw szym ta kim kon -
kur sie, któ ry od był się nie daw no,
wła dze mia sta – nie słu cha jąc ar gu -
men tów kil ku bur mi strzów – za pro -
po zno wa ły wa run ki, któ re nie sa tys -
fak cjo no wa ły wła ści cie li przed szko -
li. Na Bia ło łę ce zgło si ły się za le d wie
dwie pla ców ki ofe ru jąc łącz nie 54
miej sca, a wła dze dziel ni cy chcia ły
uzy skać ich 700. W in nych dziel ni -
cach (np. na Be mo wie, któ re za czy -

na mieć po dob ne pro ble my co Bia -
ło łę ka) nie zgło si ła się żad na. Czy
wła dze mia sta wy cią gną wnio ski?
Prze ko na my się na je sie ni.

Wkrótce powstaną 
kolejne przedszkola

W nie da le kiej przy szło ści – za dwa
la ta – sy tu acja się zmie ni. Ra da mia -
sta przy zna ła Bia ło łę ce 120 mln zł
na in we sty cje w edu ka cję. Po za bu -
do wą żłob ków i pod sta wó wek, dziel -
ni ca zy ska no we przed szko la. No wy,
ośmio od dzia ło wy obiekt za 8 mln zł
sta nie przy uli cy Ce ra micz nej.
Przy ulicz ce Je sien nych Li ści
na wschod niej Bia ło łę ce bę dzie sześć
od dzia łów i ma ły żło bek. No wa pla -
ców ka zbu do wa na zo sta nie też przy
głów nej uli cy te go osie dla – Głę boc -
kiej. Naj więk sze bę dzie przed szko le
przy My śli bor skiej na Że ra niu, gdzie
znaj dzie się miej sce dla trzy stu dzie -
ci. Roz bu do wa ne o czte ry od dzia ły
przed szko le przy uli cy He ma ra bę -
dzie go to we już za rok.

Prze my sław Bur kie wicz

Przedszkolaki robią tłok w szkołach
� Część rodziców uczniów ze szkoły podstawowej przy ulicy Podróżniczej ma dość powiększającej się grupy przedszkolaków w szkole, bo
zrobiło się zdecydowanie za ciasno. – W szkole nie ma miejsca na zajęcia dodatkowe, dzieci spotykają się na zapleczu biblioteki, w stołówce,
na korytarzu, aby mieć kółka zainteresowań – skarży się nasza czytelniczka. – Szkoła nr 257 to żaden wyjątek. Zerówki są we wszystkich
białołęckich podstawówkach, ale w przyszłym roku ma się to zmienić – odpowiadają urzędnicy.
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16 ma ja stwo rzo no Ogród Zmy -
sła ków, a w so bo tę 23 ma ja bę dzie
coś dla mi ło śni ków mu zy ki: Pa pry -
ka la ba. Pod tą na zwa kry je się two -
rze nie in stru men tów z nie oczy wi -
stych ma te ria łów – w tym przy pad ku
bę dą to wa rzy wa. Flet z mar chew ki,
pu zon z pa pry ki – ka żdy bę dzie
mógł za grać na zro bio nym przez sie -
bie in stru men cie.

Ty dzień póź niej, 30 ma ja – bę -
dzie mo żna nie wie rzyć wła snym
oczom, bo bo ha te rem spo tka nia
bę dzie ilu zja. Jak wi dzi my? Czy
ka żdy wi dzi w ten sam spo sób?
Dla cze go na sze oczy da je się
oszu kać? Jak stwo rzyć nie skoń -
czo ność? Od po wie dzi na to py ta -
nie bę dą udzie la ne w ostat nią so -
bo tę ma ja.

Otwar te so bo ty ze Zmy sła ka mi
od by wa ją się w go dzi nach
11.00–17.00, choć głów ne wy da rze -

nia trwa ją do 14.00. Póź niej mo żna
się re lak so wać w ka wiar ni, a dzie ci
mo gą się ba wić pod opie ką ani ma -
to rów. Wstęp wol ny, obo wią zu ją
wcze śniej sze za pi sy.

Wię cej in for ma cji na stro nie:
n.bet@bok.waw.pl o raz pod tel.
22 884–46–25 wew. 31.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
van Go gha 1.

(red)

Zmysłaki w BOK
� Zmysłaki – tak się
nazywa nowy projekt
przygotowywany przez
Białołęcki Ośrodek Kultury,
przeznaczony dla dzieci w
wieku 5–9 lat. Dzięki niemu
dzieci będą mogły
poznać swoje zmysły – jak
działają, do czego służą i
jak można je rozwijać.

Kil ka dni póź niej, w so bo tę 30
ma ja, „3 po ko je” wspól nie
z miesz kań ca mi przy go tu ją pik nik
z oka zji Dnia Dziec ka w par ku
przy ul. Ma gicz nej, na któ rym bę -
dzie mo żna po ba wić się w gry ple -
ne ro we, na ma lo wać ob raz na kar -
to nie i do wie dzieć się cze goś wię -
cej o są siedz kich warsz ta tach,
bez po śred nio od pro wa dzą cych.

Do koń ca mie sią ca mo żna jesz cze
oglą dać pra ce bia ło łęc kie go ar ty sty
Paw ła Paw la ka. Ło jec, wy ko na ny
jed nym ru chem rę ki mo tyl -bun tow -
nik, to głów ny bo ha ter ko mik so -

wych ry sun ków ko men tu ją cych pol -
ską rze czy wi stość lat dzie więć dzie -
sią tych i wcze snych dwu ty sięcz nych.

W Ogro dzie Są siedz kim
przy „3 po ko jach” ca ły czas trwa ją
in ten syw ne pra ce na grząd kach
oraz czę ści wspól nej. Jest już
kom po stow nik, ro sną pierw sze
ro ślin ki, wy sia no też tra wę. W ka -
żdą so bo tę miesz kań cy spo ty ka ją
się, że by ra zem pod le wać, pie lić,
sa dzić i roz ma wiać.

„3 po ko je z kuch nią”, ul. Głę -
boc ka 84.

ja

Piknik sąsiedzki na Głębockiej
� 26 maja na podwórku przed „3 pokojami z kuchnią”
odbędzie się piknik z okazji Dnia Sąsiada, organizowany
wspólnie z Ogniskiem Białołęka. Wśród propozycji
znalazły się aktywności dla dzieci i dorosłych, takie jak:
czytanie książek, gotowanie pierogów, jazda na rowerze,
śpiewanie do mikrofonu, turniej ping-ponga, mecz
unihokeja, sąsiedzkie fitness z medytacją czy gra miejska.

Ilu zjo ni sta za bie rze wi dzów w ba -
śnio wy świat ma gii, wy cza ro wu jąc
nie tyl ko śnie żną za mieć w środ ku
la ta, ale też du cha la ta ją ce go
nad gło wa mi wi dzów. Wszyst kie
ma gicz ne epi zo dy po sia da ją barw -
ną, sce nicz ną opra wę i pre zen to wa -
ne są w po sta ci żar to bli wych dia lo -
gów i fa bu la ry zo wa nych opo wie ści.

Po spek ta klu – nie zwy kła nie -
spo dzian ka z oka zji Dnia Dziec ka.

31.05, godz. 12.00, czas trwa -
nia 100 mi nut. Bi le ty w ce nie 30
zło tych (nor mal ny), 40 zło tych
(ro dzin ny) do na by cia w ka sie
BOK (ul. van Go gha 1) oraz
na kup bi le cik.pl.

(red)

Pokaz iluzji na Dzień Dziecka
� Z okazji Dnia Dziecka Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych widzów
wraz z rodzicami na niezwykły pokaz iluzji w wykonaniu Macieja Pola.

W tym ro ku mi nę ło sie dem -
dzie siąt lat od zwy cię stwa nad hi -
tle row ski mi Niem ca mi. Wła śnie
ta rocz ni ca bę dzie te ma tem prze -
wod nim im pre zy or ga ni zo wa nej
przez Fun da cję Ochro ny Za byt -
ków Mi li tar nych, Mu zeum Tech -
ni ki Woj sko wej oraz naj więk sze -
go mi ło śni ka hi sto rii wśród bia ło -
łęc kich rad nych Mar ci na Ko ro -
wa ja.

Uro czy ste roz poczęcie Pik ni ku
od bę dzie się 30 ma ja o 12.00
w Por cie Że rań skim (Mo dliń -
ska 14). Impreza po trwa dwa dni
(start w nie dzie lę o godz. 10.00).
Co pro po nu ją or ga ni za to rzy?
– Oprócz wi do wisk ba ta li stycz -
nych przede wszyst kim to, co naj -
bar dziej in te re su ją ce – bo ga ty
park ma szyn. Uni ka to we po jaz dy,
sta no wią ce zbio ry Mu zeum Za -
byt ków Tech ni ki Woj sko wej oraz
za przy jaź nio nych kolekcjonerów

i pla có wek mu ze al nych z kra ju
i za gra ni cy – bę dą w za się gu rę ki.
Ka żdy ich do tknie, po czu je ich
moc, prze te stu je – za chwa la po -
my sło daw ca pro jek tu Mar cin Ko -
ro waj. – Za pre zen tu je my ko lek -
cjo ner skie oka zy wal czą ce
w II woj nie świa to wej m.in. czoł -
gi, dzia ła sa mo bie żne, trans por te -
ry, cią gni ki ar ty le ryj skie, sa mo -
cho dy, mo to cy kle – więk szo ści ar -
mii. Ta kże naj więk szą w Pol sce
ko lek cję pol skiej bro ni pan cer nej
z okre su mię dzy wo jen ne go.

Miej sce, w któ rym od bę dzie
się pik nik, ta kże ode gra swo ją ro -
lę. Pod czas in sce ni za cji hi sto rycz -
nych wa żna bę dzie… wo da. Or -
ga ni za to rzy pla nu ją po ka za nie
czte rech ope ra cji wo jen nych,
któ rych wspól nym punk tem bę -
dzie wła śnie po ko ny wa nie prze -
szkód wod nych: wal ki o przy czół -
ki war szaw skie we wrze śniu 1944

ro ku, for so wa nie Od ry pod czas
ope ra cji ber liń skiej, prze ję cie
dwóch mo stów nad rze ką Wa al
w cza sie ope ra cji „Mar ket Gar -
den” oraz wal ki pod czas kam pa -
nii ape niń skiej. We wszyst kich
tych ak cjach bo jo wych bra li
udział pol scy żoł nie rze.

Pik ni ko wi to wa rzy szyć bę dą
gry i za ba wy hi sto rycz ne, pod czas
któ rych ca łe ro dzi ny bę dą mo gły
wziąć udział w kon kur sach wie -
dzy o II woj nie świa to wej, po znać
oso bi ście człon ków grup re kon -
struk cji hi sto rycz nej z ich woj sko -
wym umun du ro wa niem i osprzę -
to wa niem. Ka żdy gość Pik ni ku
bę dzie mógł przy tej oka zji zdo -
być oko licz no ścio wą le gi ty ma cję
mo bi li za cyj ną. W tym ce lu trze ba
bę dzie od wie dzić wszyst kie dio -
ra my, od po wie dzieć na pro ste
py ta nia i wy ko nać za da nia zwią -
za ne ze słu żbą woj sko wą w da nej
for ma cji. Po twier dze niem wy ko -
na nia za dań bę dzie otrzy ma nie
– w ka żdym z punk tów – sty li zo -
wa nych pie czą tek na „Kar cie Słu -
żby”.

W pro gra mie ta kże wie le in -
nych atrak cji: wy kła dy, ki no ple -
ne ro we czy prze ja żdżki sprzę tem
woj sko wym.

Na miej sce naj le piej do trzeć
au to bu sem (przy sta nek Że rań
FSO, tuż obok cen trum han dlo -
we go na Mo dliń skiej), ro we rem
lub pie szo. Sa mo cho dów nie po -
le ca my ze wzglę du na trwa ją cą
w po bli żu prze bu do wę mo stu
Gro ta…

(red)

Kolejny Piknik Historyczny w Porcie Żerańskim
� Pod hasłem „Na Berlin! Ostatnie dni II wojny światowej” będzie się
odbywać tegoroczna edycja Pikniku Historycznego.

Pik ni ko wi to wa rzy szyć bę dą gry i za ba wy hi sto rycz ne

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206



Piąt ko wy po ra nek. Przy Ga le rii
Od kry ta jak zwy kle o tej po rze
spo ry ruch. Wi dać głów nie ro dzi -
ców z wóz ka mi i dzie ci ja dą ce
do szko ły. Śpiew pta ków jest gło -
śniej szy od ha ła su sa mo cho dów, bo
kie row cy ja dą 30 km/h, prze pusz -
cza jąc pie szych na przej ściach
i wzo ro wo, jak na kur sie pra wa jaz -
dy, prze je żdża ją przez pro gi wy -
spo we. Czy żby na No wo dwo ry
wresz cie za wi ta ła nor mal ność?
Tak! Nie ste ty jest to nor mal ność
in spi ro wa na obec no ścią dwóch po -
li cjan tów, wy pa tru ją cych prze je -
żdża ją cych mię dzy pro ga mi sa mo -
cho dów. Dla cze go sto ją w ta kim
miej scu, że wi dać ich z da le ka,
a nie za wia tą al bo ro giem cen trum
han dlo we go? To wiel ka ta jem ni ca
po li cji.

– Oso bi ście za wsze prze je -
żdżam środ kiem, no chy ba że coś
je dzie z na prze ciw ka – „chwa li”
się na na szym fo rum kie row ca.

Nie ste ty, nie wia do mo, czy to
on zo stał za trzy ma ny przez po li -
cję, gdy prze je chał środ kiem swo -
im bmw na ta bli cach z po wia tu
pu ław skie go. Je śli tak, to po dzi -
wiać od wa gę cy wil ną. Jak za wsze,
to za wsze, nie za le żnie od obec no -

ści po li cji, praw da? Oczy wi ście ta -
ka im pre za kosz tu je: 200 zł i pięć
punk tów kar nych. A w przy pad -
ku, gdy z na prze ciw ka nad je żdża
in ny po jazd: 500 zł i sześć punk -
tów za stwo rze nie za gro że nia
na dro dze.

Do mi nik Ga dom ski

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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To, że in fra struk tu ra ro we ro wa
po win na być naj le piej roz wi nię ta
w oko li cach sta cji ko le jo wych, by
umo żli wić za in te re so wa nym do -
jazd jed no śla dem do po cią gu
i od cią żyć w ten spo sób za kor ko -
wa ne uli ce, jest oczy wi sto ścią.
Nie ste ty, na Bia ło łę ce sys tem „bi -
ke and ri de” jest wciąż fa tal nie
roz wi nię ty, o czym mo żna by ło
u nas prze czy tać już w paź dzier ni -
ku. Pod sta wo wym pro ble mem
jest brak dróg ro we ro wych, umo -
żli wia ją cych po ko na nie to rów
prze ci na ją cych Bia ło łę kę na dwie
czę ści (jest tyl ko chod nik z do -
pusz czo nym ru chem ro we rów
na wia duk cie w Chosz czów ce).
Bra ku je ta kże sto ja ków. Kil ka
znaj du je się przy sta cji Chosz -
czów ka i… to wszyst ko. Na szczę -
ście PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
wresz cie przy po mnia ły so bie o ist -
nie niu ro we rzy stów i usta wią sto -
ja ki w Płu dach, na Że ra niu
i w Chosz czów ce. Kie dy? Jesz cze
nie wia do mo. Ale wia do mo, że
bę dą to sto ja ki bar dzo do bre.

– No we sto ja ki, mon to wa ne
po kil ka, jak naj bli żej pe ro nów,

bę dą w kształ cie od wró co nej li te -
ry „U” – mó wi Ma ciej Dut kie -
wicz, rzecz nik PKP PLK. – Ta ki
kształt naj le piej za bez pie cza ro -
wer przed kra dzie żą. U -kształt ny
sto jak po zwa la przy piąć bez piecz -
nie ca ły po jazd w do wol nym miej -
scu ra my.

W ubie głym ro ku swo je go ro -
dza ju „bi ke&ri de” mo żna by ło
za uwa żyć na Sta rych Świ drach,
gdzie du żą po pu lar no ścią cie szy ła
się sta cja Ve tu ri lo na tym cza so wej
pę tli tram wa jo wej. Za wnio skiem,
że tram waj ge ne ru je po pyt na sto -
ja ki i wy po ży czal nie, nie po szły
nie ste ty re al ne dzia ła nia.

– Mo im zda niem war to by ło by
zro bić par kin gi dla ro we rów
przy ka żdym (lub kil ku wy bra -
nych) przy stan kach tram wa ju, aby
lu dzie, któ rzy nie miesz ka ją bez -
po śred nio przy Świa to wi da mo gli
się do te go tram wa ju do stać ina -
czej niż sa mo cho dem – na pi sał
czy tel nik ko men tu jąc je den z na -
szych ar ty ku łów. – W su mie nie
trze ba du żo: w wa rian cie mi ni -
mum tyl ko sto ja ki, a przy nie du -
żym na kła dzie mo żna by do dać

za da sze nie, kil ka ka mer i bę dą
ro we ro we par kin gi z praw dzi we -
go zda rze nia.

Mo żna do dać ta kże sta cje Ve tu ri -
lo. Nie ste ty, w tym i przy szłym ro ku
je dy ną mo żli wo ścią po więk sze nia
sys te mu wy po ży czal ni są fun du sze
pry wat ne, a biu row ców i du żych
cen trów han dlo wych na Tar cho mi -
nie prze cież nie ma. Mo żna po cie -
szyć się tym, że no wa tra sa tram wa -

jo wa zo sta ła opłot ko wa na do ta kie -
go stop nia, że wła ści wie wszę dzie
mo żna przy piąć ro wer do że be rek
ogro dze nia… A po rząd ne sto ja ki?
Za rząd Trans por tu Miej skie go usta -
wia je obec nie głów nie na Wo li.
Cze ka my na swo ją ko lej i przy po mi -
na my, że Bia ło łę ka to też War sza wa.

Do mi nik Ga dom ski

Bike&ride na Białołęce: jest pierwsza jaskółka
� Świetna wiadomość dla osób dojeżdżających rowerami do SKM-ki.
Na stacjach Płudy, Żerań i Choszczówka staną wkrótce stojaki rowerowe.

Drogówka pilnuje progów,
kierowcy jadą wzorowo
� Znowu walczymy z problemami, które sami
stworzyliśmy. Na Odkrytej policja pilnuje, czy kierowcy
umieją przejeżdżać przez progi wyspowe.

ZTM ustawia
stojaki obecnie głównie
na Woli. Czekamy
na swoją kolej
i przypominamy, że
Białołęka to też
Warszawa.ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWYYDDAANNIIUU  DDEECCYYZZJJII

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.).

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa  oo  wwyyddaanniiuu::

- ddeeccyyzzjjii  nnrr  1177//CCPP//22001155 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie szkoły z oddziałami przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu na terenie działek ew. nr 96/7, 104/2, 106/4 i 106/7 z obrębu 4-06-
31 oraz budowie infrastruktury towarzyszącej na działkach ew. nr 105 z obrębu 4-06-31, dz. ew.
nr 5/1 z obr. 4-06-33 oraz dz. ew. nr 6/4 i 5/9 z obrębu 4-06-34 przy ul. Myśliborskiej w
Dzielnicy Białołęka, na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka,
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyńskiego- Zastępcę
Burmistrza Dzielnicy Białołęka, złożony 13 stycznia 2015 r., zmieniony 26 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).
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Re mont ma kosz to wać mi lion
zło tych, do za go spo da ro wa nia zo -
sta nie prze zna czo nych 220 me -
trów kwa dra to wych głów ne go bu -
dyn ku i dwie ofi cy ny. We dług za -
ło żeń władz dziel ni cy ma tu po -
wstać cen trum ani mu ją ce dzia ła -
nia spo łecz ne z ele men ta mi edu -
ka cji kul tu ral nej i hi sto rycz nej
oraz wy pra co wać pod sta wy je go
funk cjo no wa nia. – Ma rzy mi się,
aby to miej sce tęt ni ło ini cja ty wa -
mi mię dzy są siedz ki mi, in te gru ją -
cy mi miesz kań ców i bu du ją cą na -
szą lo kal ną to żsa mość – mó wił
nam w lu tym rad ny Piotr Oracz.
– Mo że nad szedł czas, aby za by tek
na zwać ja kimś imie niem, że by nie
po słu gi wać się cią gle ad re sem?

Pro po zy cji by ło kil ka, w tym ta -
kże ta ka, by przy wró cić lo ka li za cji
na zwę przed wo jen ną: „Przy stań”.

Za nim jed nak nada się na zwę,
trze ba usta lić, jak po wi nien być
wy ko rzy sty wa ny bu dy nek. Dla te -
go wła śnie zo sta ły ogło szo ne kon -
sul ta cje spo łecz ne, w któ rych ra -
tusz za da je dwa pro ste py ta nia: co
po win no się dziać w cen trum ak -
tyw no ści lo kal nej przy Mo dliń -
skiej 257 oraz jak miesz kań cy
chcie li by spę dzać tam czas.

Od po wie dzi mo żna prze sy łać
na ad res bia lo le ka.kon sul ta -
cje@um.war sza wa.pllub wrzu cić
do żół tej skrzyn ki kon sul ta cyj nej
umiesz czo nej w Urzę dzie Dziel ni cy
przy ul. Mo dliń skiej 197, w Bia ło -
łęc kim Ośrod ku Spor tu na ul. Świa -
to wi da 56 oraz w Bia ło łęc kim
Ośrod ku Kul tu ry przy ul. van Go -
gha 1. Ter min przy sy ła nia swo ich
wy po wie dzi mi ja 27 ma ja.

(red)

Co zrobimy na Modlińskiej 257?

Ruszają konsultacje
� Historię budynku przy Modlińskiej 257 przypominaliśmy
w lutym Już wtedy było wiadomo, że budynek zostanie
wyremontowany i przeznaczony na cele społeczności
lokalnej. Na jakie? O tym zadecydują mieszkańcy.

Trakt Nad wi ślań ski pier wot nie
był pla no wa ny ja ko al ter na tyw na
dla Mo dliń skiej sze ro ka ar te ria,
łą czą ca Tar cho min z Pra gą.
W ubie głym ro ku pla ny z po -
przed niej epo ki zo sta ły zmie nio -
ne. Obec nie uli ca po my śla na jest
ja ko „zbior cza”, ma ją ca dwa pa sy
ru chu i wy dzie lo ne dro gi ro we ro -
we. W bli żej nie okre ślo nej przy -
szło ści sta nie się My śli bor ską -bis,
prze bie ga ją cą przez pół noc ny Że -
rań, wia duk tem nad Por tem Że -
rań skim, brze giem Wi sły i wresz -
cie łą czą cą się z Ja giel loń ską
na wy so ko ści daw nej Fa bry ki Sa -
mo cho dów Oso bo wych.

Pierw szy od ci nek Trak tu Nad wi -
ślań skie go zo stał wy bu do wa ny
przez… Za rząd Trans por tu Miej -
skie go ra zem z przed łu że niem
w głąb Tar cho mi na li nii tram wa jo -
wej. Obec nie uli ca wy glą da już

na go to wą: sto ją na niej zna ki dro -
go we, na jezd ni wi dać wy ma lo wa -
ne pa sy i strzał ki, po ja wi ły się ta kże
ta blicz ki z na zwą. Kie dy otwar cie?

– Ro bo ty bu dow la ne od bie ra -
my 15 ma ja – mó wi Igor Kraj now,
rzecz nik Za rzą du Trans por tu
Miej skie go. – Po tem wnio sek
do Po wia to we go In spek to ra tu
Nad zo ru Bu dow la ne go o po zwo -
le nie na użyt ko wa nie. Dro ga bę -

dzie prze jezd na po wy da niu tej
de cy zji. Z do świad cze nia wie my,
że mo że to po trwać ja kieś 2–3 ty -
go dnie od zło że nia wnio sku.

Otwar cia uli cy dla sa mo cho dów
mo żna więc spo dzie wać się
w czerw cu. Pie si i ro we rzy ści już
ko rzy sta ją. Wra że nia? Cóż, no we
chod ni ki i dro gi ro we ro we są zbu -
do wa ne tak, że na szczę ście nie
ma się do cze go przy cze pić. Nie -
ste ty za bra kło miej sca na dwie
dro gi ro we ro we i po za chod niej
stro nie uli cy ma my ciąg pie szo -
-ro we ro wy.

A jak po do ba się na zwa no wej
uli cy? Od spa ce ru ją cych w oko li -
cy miesz kań ców Tar cho mi na mo -
żna usły szeć, że jest „sym pa tycz -
na”. Ze wzglę du na lo ka li za cję
pierw sze go od cin ka przy miot nik
„Nad wi ślań ski” w na zwie mo że
dzi wić, ale wszyst ko w swo im cza -
sie. W mia rę przed łu ża nia na po -
łu dnie trakt ten bę dzie nad wi ślań -
ski co raz bar dziej.

DG, PB

Na razie ma… pół kilometra

Trakt Nadwiślański gotowy 
� Przy okazji budowy linii tramwajowej powstał pierwszy odcinek oczekiwanego
od lat Traktu Nadwiślańskiego. Ma 500 m długości. I nie znajduje się nad Wisłą.

Nowa ulica biegnie od Światowida w stronę trasy mostu
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W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku
in for mo wa li śmy o pro jek cie prze -
bu do wy kład ki do od po pie la nia,
bie gną cej nad Ka na łem Że rań -
skim i ba se nem Por tu Że rań skie -
go, na most ro we ro wo -pie szy.
Prze pra wa, ro bo czo na zy wa na
mo stem Że rań skim, da ła by ro we -
rzy stom z Tar cho mi na al ter na tyw -
ną dla ha ła śli wej Mo dliń skiej dro -
gę w kie run ku Pra gi i mo stu Gro -
ta -Ro wec kie go.

– Na czym sta nął te mat ście żki
ro we ro wej przy Wi śle przez mo -
stek, któ ry miał być prze ka za ny
przez elek tro cie płow nię? – py ta
czy tel nik.

Jak uda ło się usta lić te mat nie
sta nął, nie ste ty po su wa się do przo -
du znacz nie wol niej, niż pier wot nie

za kła da no. Kład ka jest już ofi cjal -
nie pod nad zo rem Za rzą du Mie nia
m.st. War sza wy, obec nie trwa ją
przy go to wa nia do ogło sze nia prze -
tar gu na prze bu do wę.

– Prze targ od bę dzie się w for -
mu le „za pro jek tuj i zbu duj”
– mó wi Ma rek Pi wo war ski, peł no -
moc nik pre zy dent War sza wy ds.
Wi sły. – Praw do po dob nie zo sta -
nie ogło szo ny jesz cze w ma ju.
W tym ro ku zo sta ną prze pro wa -
dzo ne drob ne na pra wy, któ re nie
wy ma ga ją uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę. Wła ści we pra ce zo -
sta ną prze pro wa dzo ne w przy -
szłym ro ku. Most Że rań ski bę dzie
do pie ro dru gą prze pra wą ro we ro -
wą przez Ka nał.

Do mi nik Ga dom ski

Most Żerański w przyszłym roku
� Nie w 2015, a dopiero w 2016 roku powstanie
na Białołęce nowy most.

Au to bu sy wy je żdża ją ce z pę tli
wpa da ją w dziu ry i na wet ja dąc
z naj mniej szą pręd ko ścią trzę są
się, co jest ucią żli we zwłasz cza dla
star szych osób. Nie trze ba chy ba
do da wać, że sy tu acja ta ka jest wy -
nisz cza ją ca dla ta bo ru au to bu so -
we go.

Nie ste ty, wła dze nie za mie rza ją
z tym nic zro bić. Na in ter pe la cję
zwią za ną z tym fak tem Za rząd
Trans por tu Miej skie go od po wie -
dział, że wpraw dzie na wierzch nia

po win na być wy mie nio na, ale nie
ma na to pie nię dzy. Co wię cej, z ra -
cji pla no wa nej roz bu do wy dro gi
na ul. Świa to wi da okres uży tecz no -
ści pę tli jest krót ki, więc ge ne ral ne -
go re mon tu w ogó le nie bę dzie.
Wpraw dzie Za rząd Trans por tu
Miej skie go obie cał drob ne pra ce,
jed nak po mi mo upły wu mie sią ca nic
w tej spra wie nie zo sta ło zro bio ne.

Wik tor Kli miuk

Pętla Nowodwory: dziur więcej niż nawierzchni
� Pętla Nowodwory jest najważniejszym węzłem komunikacyjnym w okolicy. To
właśnie stąd wyruszają autobusy w kierunku pozostałych zakątków Białołęki, jak też
na Pragę, do Śródmieścia oraz do metra. Tymczasem nawierzchnia na pętli jest
w opłakanym stanie. Miejscami dziur jest więcej niż równego.

Od 1965 ro ku był za wo do wym
żoł nie rzem. W la tach 2006–2010
pra co wał ja ko za stęp ca bur mi -
strza Bia ło łę ki, wcze śniej przez
dłu gie la ta zwią za ny był z lo kal -
nym sa mo rzą dem. Przez ja kiś
czas sze fo wał To wa rzy stwu Przy -
ja ciół Bia ło łę ki. In te re so wał się
lo kal ną hi sto rią i gro ma dził pa -
miąt ki z nią zwią za ne.

Wie lo krot nie pi sał na ła mach
„Echa Bia ło łęc kie go”, na przy -
kład wal cząc o nie licz ne za byt ki,
jak choć by o wil lę To po lan ka:
„Bia ło łę ka zmie nia się w szyb -
kim tem pie. Bez sen ty men tów
nik ną daw ne po la, po zo sta ły już
tyl ko śla do we reszt ki rol nic twa.
Po pra wej stro nie Ka na łu Że -
rań skie go już nikt nie sie je ani
nie zbie ra. W tym sa mym tem pie
gi ną i tak nie licz ne za byt ki.
Wkrót ce oka że się, że oprócz bu -
dow nic twa sa kral ne go, po zo sta -
ną tyl ko ksią żki i ar ty ku ły wspo -
mnie nio we, w któ rych mo żna bę -
dzie od na leźć ka wa łek hi sto rii.
(…) Mo żna spró bo wać coś oca -
lić. Np. przy ul. Le śnej Po lan -
ki 30 mie ści się wil la zwa na To -

po lan ką. Wil lę po woj nie prze ję -
ło pań stwo nie do ko nu jąc żad -
nych re mon tów, to też jej stan
w czę ści od da je du cha cza su. De -
cy zją bur mi strza Bia ło łę ki
z 2005 r. zo sta ła prze zna czo na
do sprze da ży. Mo że war to za sta -
no wić się nad ura to wa niem te go
obiek tu?” – pi sał jesz cze za nim
sam zo stał człon kiem za rzą du
dziel ni cy.

W urzę dzie od po wie dzial ny
był m.in. za spra wy oświa to we
i spo łecz ne. Był czło wie kiem
„z tam tej epo ki”, by łym woj sko -
wym, więc po ro zu mie wa nie się
z „nie zdy scy pli no wa ny mi” ro dzi -
ca mi w spra wach szkol nych nie
szło mu ła two, ale szczy cił się
tym, że za je go ka den cji na Bia -
ło łę ce po wsta ła m.in. szko ła
przy Ostródz kiej, a dziel ni co we
pod sta wów ki prze sta ły od sta wać
po zio mem na ucza nia od in nych
war szaw skich szkół. – Z czter na -
ste go miej sca, ja kie pod wzglę -
dem wy ni ków w ran kin gu 18
dziel nic War sza wy zaj mo wa ły
na sze pla ców ki w 2006 ro ku,
wśród szkół pod sta wo wych

i gim na zjal nych, w 2010 awan so -
wa li śmy już na eks po no wa ne
pią te miej sce. Nie ma my kon ku -
ren cji z tej stro ny Wi sły – pi sał
w tek ście pod su mo wu ją cym ka -
den cję 2006–10 na na szych ła -
mach, koń cząc go sło wa mi war -
ty mi przy po mnie nia: – To wy,
Miesz kań cy tej dziel ni cy, od po -
wia da cie za Bia ło łę kę. Gło su je -
cie i de cy du je cie o wy bo rze swo -
ich rad nych. Wy bra ni przez Pań -
stwa lu dzie, mu szą mieć czas,
wi zję i być kon se kwent ni w dzia -
ła niu. Je śli do ko na cie Pań stwo
przy pad ko wych wy bo rów, nie na -
rze kaj cie na rad nych, tyl ko po -
wiedz cie so bie, że są od bi ciem
wa szej od po wie dzial no ści.

An drzej Opol ski zo stał po cho -
wa ny 8 ma ja na Po wąz kach Woj -
sko wych.

(red)

Zmarł Andrzej Opolski
� Na początku maja w wieku 68 lat zmarł były
wiceburmistrz Białołęki Andrzej Opolski.

Autor jest prze wod ni czą cym Klu bu PiS
w Ra dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  
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  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa

wwnniioosseekk,,

RRWWEE  SSttooeenn  OOppeerraattoorr  SSpp..  zz  oo..oo.,  złożony 16 marca 2015 r., zmieniony 22
kwietnia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia na działkach ew.
nr 28/17, 28/16, 28/23 z obrębu 4-02-26 w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy.

PPoouucczzeenniiee
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w
terminie 14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem
Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul.
Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego
ogłoszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa)
– licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.







Lu bu ski Te atr w Zie lo nej Gó -
rze nie boi się eks pe ry men tu.
Po przed sta wie niu „Głod ni Jan
i Mał go rza ta” Na ta lii Kor cza kow -
skiej Lu bu ski za pro sił do współ -
pra cy dra ma tur ga i re ży se ra Łu -
ka sza Chot kow skie go, któ ry wraz
z Mag dą Fer tacz oraz sze ścio ma
osa dzo ny mi z Za kła du Kar ne go
w Krzy wań cu (Ewa Ka siń ska,

Ma rio la So pel, Ka siu lek, Kaś -
ka D., Kret, Żmi ja), stwo rzy li
tekst szo ku ją ce go przed sta wie nia.
– Twór cy spek ta klu zbie ra li ma te -
riał do swo jej sztu ki pod czas rocz -
nych warsz ta tów pro wa dzo nych
w wię zie niu. Efek tem ich pra cy
jest po ru sza ją cy dra mat ko men tu -
ją cy kwe stię wol no ści, po czu cia
wi ny i wy bo rów de cy du ją cych

o na szym lo sie – mó wi dy rek tor
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
Krzysz tof Mi ko ła jew ski.

„Nie jest to spek takl na mi łe
nie dziel ne po po łu dnie. Nie jest to
ta kże pro po zy cja dla mi ło śni ków
kla sy ki i” te atru po bo że mu „.
War to go jed nak zo ba czyć i na ja -
kiś czas prze nieść się za wy obra -
żo ny mur” – pi sa ła w „Ga ze cie
Wy bor czej” na te mat „Nikt nie
był by mną le piej. Kon cert” Pau li -
na No dzyń ska. Ele men tem spek -
ta klu jest mu zy ka gra na na ży wo
przez ze spół Der Fa ther. Przed -
sta wie nie od by wa się w ra mach
pro gra mu Sce ny Im pre sa ryj nej
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry,
na któ rej go ści ły już m.in. Te atr
Wier sza lin i Scho la Wę gaj ty,
a w czerw cu wy stą pi Te atr Wo -
skre sin nia z ulicz nym wi do wi -
skiem „Glo ria”.

„Nikt nie był by mną le piej.
Kon cert”, BOK, ul. van Go gha 1,
reż. Łu kasz Chot kow ski, 30 ma ja,
godz. 18:00, spek takl od lat 18, bi -
le ty: 30 zł (ulgo wy), 35 zł (nor -
mal ny).

mj

Lubuski Teatr i Der Father na Scenie Impresaryjnej
� Jeden z najbardziej kontrowersyjnych spektakli teatralnych ubiegłego sezonu
artystycznego zobaczą widzowie na Scenie Impresaryjnej w Białołęckim Ośrodku
Kultury. „Nikt nie byłby mną lepiej. Koncert” wystawiony zostanie 30 maja.

Występ Lubuskiego Teatru to przedostatnie wydarzenie
w ramach Sceny Impresaryjnej w tym sezonie artystycznym

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012
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W naj gę ściej za lud nio nej czę ści
Bia ło łę ki, w trój ką cie mię dzy Wi słą,
Tra są Mo stu Skło dow skiej -Cu rie
i Mo dliń ską, są tyl ko dwa gim na zja:
przy Van Go gha i Stru my ko wej.
Ucznio wie z osie dli po ło żo nych
na pół noc od No wo dwo rów nie do -
cze ka li się jesz cze wła snej szko ły,
ale jej bu do wa pla no wa na jest
na Kę pie Tar cho miń skiej, mię dzy
bi tą dro gą na przed łu że niu Alu zyj -
nej a ul. Ger be ro wą. Już te raz war -
to za sta no wić się, jak gim na zja li ści
do niej do ja dą. Oka zu je się, że nie
jest to wca le pro ste a prze szko dą
jest – tra dy cyj nie na Bia ło łę ce
– struk tu ra wła sno ści grun tów.

– Z do jaz dem jest ko lo sal ny
pro blem – mó wił na se sji ra dy
dziel ni cy wi ce bur mistrz Piotr
Smo czyń ski, od po wia da jąc na py -
ta nie rad ne go Pio tra Ciesz kow -
skie go.

Więk szość gim na zja li stów do je -
żdża do szkół ko mu ni ka cją miej -
ską lub ro we rem, nie któ rzy są od -
wo że ni przez ro dzi ców al bo przy -
cho dzą pie szo. Au to bu sów na Kę -
pie Tar cho miń skiej nie ma i nie
bę dzie, je śli uli ca nie zo sta nie
naj pierw prze bu do wa na, a nikt
zna ją cy miej sco we re alia nie pu ści
swo je go dziec ka do szko ły na jed -
no śla dzie, do pó ki nie po wsta nie
wy dzie lo na dro ga ro we ro wa.

Miej sce, w któ rym pla no wa ne jest
gim na zjum, nie ma ta kże do jaz du
dla sa mo cho dów.

Sa mo rząd Bia ło łę ki li czy na to,
że pro blem po mo że roz wią zać
miej sco wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, do pusz cza ją cy
w po bli żu gim na zjum pry wat ną in -
we sty cję. In we stor, po dob nie jak
dziel ni ca, był by za in te re so wa ny
bu do wą dro gi do jaz do wej i skłon -

ny po kryć po ło wę kosz tów przed -
łu że nia ul. Alu zyj nej o 250 me trów
w kie run ku wa łu wi śla ne go. Plan
awa ryj ny za kła da bu do wę do jaz du
do szko ły od stro ny ul. Kę pa Tar -
cho miń ska, w tym wy pad ku w ca -
ło ści z pie nię dzy po dat ni ków. Wi -
ce bur mistrz za pew nia, że za rząd
dziel ni cy ro bi wszyst ko, by zre ali -
zo wa na zo sta ła pierw sza opcja.

DG

Jak dojechać do gimnazjum na Kępie?
� Miejsce, w którym ma powstać gimnazjum na Kępie Tarchomińskiej, jest
całkowicie pozbawione dojazdu. Samorząd liczy na pomoc prywatnego inwestora,
ale ma także plan awaryjny.

Trzy pla ców ki ma ją być go to we
do przy ję cia ma lu chów we wrze -
śniu 2017 ro ku. W ka żdym z obiek -
tów znaj dzie się sześć od dzia łów,
a w nich: wie lo funk cyj na sa la dla 25

dzie ci po łą czo na z blo kiem ży wie nio -
wym, po miesz cze nia mi sa ni tar ny mi
i go spo dar czy mi – wy mie nia Ro bert
Ko wal czyk z fir my Skan ska. – Do -
dat ko wo bu dyn ki bę dą wy po sa żo ne

w po miesz cze nie słu żą ce do pro wa -
dze nia ćwi czeń te ra peu tycz nych.

Obec nie w na szej dziel ni cy dzia ła
za le d wie je den pu blicz ny żło bek
– przy Stru my ko wej 18. (red)

300% więcej żłobków za dwa lata
� Władze Białołęki podpisały umowę z firmą Skanska, na mocy której w dzielnicy
powstaną trzy nowe żłobki – przy Odkrytej, Krzyżówki i Truskawkowej.

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:

22.05 - 5.06
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

Fak tycz nie, ska te park na Od -
kry tej jak by „schudł”. Część urzą -
dzeń zo sta ła zde mon to wa na,
część wy ma ga na pra wy. Co się
dzie je? – Zu ży te prze szko dy zo -
sta ły usu nię te, by otwo rzyć te ren
i mło dzież mo gła z nie go ko rzy -
stać do cza su zbu do wa nia no wych
in sta la cji – mó wi Mar cin Ko ro waj,
rad ny Bia ło łę ki. – Li czę, że w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go

uda się w tym miej scu zbu do wać
ska te park ta kże dla rol ka rzy.

Gło so wa nie roz pocz nie się 16
czerw ca. W lip cu zo sta ną ogło szo -
ne zwy cię skie pro jek ty – ten do ty -
czą cy no we go ska te par ku, w któ -
rym wy słu żo ne drew nia ne bok sy
ma ją być za stą pio ne be to no wy mi
prze szko da mi wy ce nio no na 600
ty się cy zło tych.

(red)

Migawki z okolicy

Koniec skateparku?
Czy początek nowego?
� Co się stało ze skateparkiem na Odkrytej? – pytają
mieszkańcy. – Urządzeń na nim coraz mniej…
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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

·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła.
Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy
kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł. 508-385- 718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

INNE DO WYNAJĘCIA

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

550011--339922--446633

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

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

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

USŁUGI INNE
·Anteny, 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
·Skuteczny serwis komputerowy. Dojazd do
klienta gratis! Tel. 731-235-810

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·GLAZURA, REMONTY KOMPLEKSOWO
796-664-599
·Hydrauliczne A-Z 510-628-039

Kompleksowe usługi brukarskie
z materiałem lub bez 604-522 602

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

550022--771188--550000

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel.
507-923-356
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008

Nowa kancelaria księgowa poprowadzi
księgowość oraz kadry i płace każdej
firmy za półdarmo. Tel. 535-003-603

·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·POSZUKUJEMY EMERYTKI
(MIESZKAJĄCEJ NA BIAŁOŁĘCE) DO
ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW, PRACA CO
DRUGI TYDZIEŃ PO 8-10 GODZ, PŁACA
9 ZŁ/H 22 675-32-00 W. 108
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00
·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

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

RÓŻNE
·Adoptuj przyjaciela ze schroniska!
Schronisko w Nowym Dworze Maz. ul.
Leśna, 795-845-242,
www.fundacjapsom.pl
·Skup książek – dojazd 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, ryngrafy,
książki, pocztówki tel. 504-017-418

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
·Każdy stary 513-513-988
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA DROBNE

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
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Za par ko wa nie sa mo cho du
w oko li cy mo stu Pół noc ne go
przy My śli bor skiej gra ni czy z cu -
dem i wie dzą o tym wszy scy, któ -
rzy choć raz pró bo wa li tam zo sta -
wić au to, by prze siąść się do tram -
wa ju czy au to bu su. Wol na ame ry -
kan ka w oko li cy ko mi sa ria tu po li -
cji trwa w naj lep sze. Kie row cy par -
ku ją wszę dzie, gdzie tyl ko znaj dą
ka wa łek wol nej prze strze ni. Oko -
licz ni miesz kań cy są wście kli, bo to
oni na co dzień bo ry ka ją się z pro -
ble mem za sta wio nych uli czek.

Pod ko niec ze szłe go ro ku wła -
dze dziel ni cy za po wia da ły, że
na pu stym pla cu za ko mi sa ria tem
urzą dzą ma ły par king prze siad ko -
wy. Na po cząt ku ro ku tuż obok
wspo mnia nej dział ki zwol ni ła się

ko lej na – zli kwi do wa no płat ny
par king, po po łą cze niu obu stwo -

rzył się po kaź nych roz mia rów
plac. I nie ste ty, wciąż nie za go spo -
da ro wa ny.

– Mie li śmy plan zro bie nia tam
par kin gu po dzie lo ne go na dwie
czę ści: płat ną i dar mo wą. Przy go -

to wa li śmy na wet wstęp ny kosz to -
rys – na wy ko na nie czę ści ko mer -
cyj nej po trze bu je my ok. pół mln
zł. Nie są to ol brzy mie pie nią dze,
więc wy stą pi li śmy do mia sta
o uży cze nie te go te re nu – mó wi
wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń ski
i do da je, że sy tu acja oka za ła się
nie ste ty skom pli ko wa na. – Są
rosz cze nia wo bec tych grun tów,
więc mu si my po cze kać na roz -
strzy gnię cie. Nie mo żna wy dać
pie nię dzy na coś, co być mo że
nie dłu go bę dzie mu sia ło zo stać
zli kwi do wa ne. Do te ma tu
na pew no wró ci my, bo zda je my
so bie spra wę z te go, że w oko li cy
jest zbyt ma ło miejsc par kin go -
wych – pod kre śla wi ce bur mistrz.

AS

Mini park&ride za komisariatem?
� Wiosną miał być już gotowy, tymczasem obiecywanego, dużego parkingu
za białołęckim komisariatem raczej się nie doczekamy.

Mieliśmy
plan zrobienia tam
parkingu podzielonego
na dwie części: płatną
i darmową.
Przygotowaliśmy nawet
wstępny kosztorys – mówi
wiceburmistrz
Piotr Smoczyński




