
Brak parkingu P+R przy stacji
Płudy to jeden z kluczowych pro-
blemów transportowych środko-
wej Białołęki. Popyt na miejsca dla
samochodów wielokrotnie prze-
kracza podaż, skutkiem czego cała
okolica zastawiona jest nielegalnie
parkującymi autami a trawniki
kompletnie zdewastowane. Miesz-
kańcy próbowali wywalczyć budo-
wę parkingu w ramach budżetu
partycypacyjnego, składając dwa
różne projekty dla dwóch działek.

Co nie wyszło?
Radna Mariola Olszewska pro-

ponowała budowę parkingu
przy ul. Podkładowej, w pewnym
oddaleniu od peronów, ale na du-
żej działce. Projekt został zweryfi-
kowany negatywnie z kilku różnych
powodów. Zdaniem urzędników
inwestycji nie dałoby się wykonać
w ciągu jednego roku i prawdopo-
dobnie pochłonęłaby ona po-
nad 600 tys., przekraczając limit dla
tego rejonu Białołęki. Do tego do-

szedł problem z dojazdem. Prowa-
dząca na hipotetyczny parking
działka należy do PKP Polskich Li-
nii Kolejowych, które… z sobie tyl-
ko wiadomych powodów nie wyra-
żają zgody na budowę parkingu

i dojazdu do niego w rejonie stacji.
Konkurencyjny projekt, złożony
przez radnego Filipa Pelca, rów-
nież został odrzucony. Autor zgłosił
budowę na terenie należącym
w większości do PKP PLK – odpo-
wiedź mogła więc być tylko jedna.
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Walka o P+R Płudy trwa
� Serial pt. „Kiedy powstanie P+R Płudy?” nie ma końca. Co wydarzyło się tym razem?

Centralny
P+R Białołęki będzie więc
większy od parkingów
na linii kolejowej biegnącej
przez Wawer, ale
dwukrotnie mniejszy
od tego na Marymoncie.
Czy 200 miejsc to nie
za mało? Już dziś parkuje
więcej aut.

dokończenie na stronie 2



Czy 200 miejsc nam wystarczy?
Sko ro par king nie po wsta nie

w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj -

ne go, ostat nią szan są jest jest je go
bu do wa przez Za rząd Trans por tu
Miej skie go, któ ry… naj pierw mu -
si do stać zgo dę od ko le ja rzy, a ci
tra dy cyj nie strze gą ka żde go me -
tra kwa dra to we go swo je go bez u -

ży tecz ne go kró le stwa nie zwa ża -
jąc na ota cza ją cy ich świat.

– ZTM pro wa dzi ne go cja cje
z PKP, pró bu je do pro wa dzić do po -
ro zu mie nia i otrzy ma nia ta kiej zgo -
dy – gło si sta no wi sko ZTM. – Nie
je ste śmy jed nak w sta nie za gwa ran -
to wać, że ją uzy ska my. Po otrzy ma -
niu zgo dy wła ści ciel skiej, ko niecz ne
bę dzie uzy ska nie de cy zji śro do wi -
sko wej (ze wzglę du na ko niecz ność
bu do wy stud ni i od wod nie nia),
opra co wa nie do ku men ta cji bu dow -
la nej, ogło sze nie prze tar gu. Sa me
pro ce du ry (nie li cząc re ali za cji
w te re nie) mo gą po trwać kil ka na -
ście mie się cy.

ZTM chciał by zbu do wać par king
w ra mach trze cie go eta pu roz bu do -
wy sys te mu P+R, przed ro -
kiem 2018. Wkrót ce ma zo stać zle -
co ne wy ko na nie kon cep cji bu do wy
w Płu dach par kin gu na 200 sa mo -
cho dów i 50 ro we rów. Cen tral ny
P+R Bia ło łę ki bę dzie więc więk szy
od par kin gów na li nii ko le jo wej bie -
gną cej przez Wa wer, ale dwu krot -
nie mniej szy od te go na Ma ry mon -
cie. Czy 200 miejsc to nie za ma ło?
Już dziś par ku je wię cej aut.

Do mi nik Ga dom ski

dokończenie ze strony 1

O bu do wie cen trum han dlo we go
przy Świa to wi da, w po bli żu urzę du
dziel ni cy, sły chać by ło od lat, ale

do pie ro te raz mo żna na 100% po -
wie dzieć, że Ga le ria Pół noc na po -
wsta nie. Kom pleks o po wierzch ni

han dlo wej po nad 60 tys. m2 zo sta -
nie zbu do wa ny przy skrzy żo wa niu
Świa to wi da z Trak tem Nad wi ślań -
skim. To do sko na ła wia do mość dla
„mi ło śni ków ga le rii han dlo wych”
z Tar cho mi na, Ja błon ny i Le gio no -
wa, któ rzy obec nie mu szą do je -
żdżać aż do Ar ka dii. W skład Ga -
le rii Pół noc nej wej dzie m.in.
pierw szy mul ti pleks na Bia ło łę ce,
ga raż na 2000 sa mo cho dów i…
du żo zie le ni.

In we stor za mie rza przy stą pić
do bu do wy „nie zwłocz nie”. Pra ce
ma ją po trwać mak sy mal nie 22
mie sią ce – otwar cia mo żna więc
spo dzie wać się la tem 2017 ro ku.

DG

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Zielone światło dla Galerii Północnej
� Po miesiącach oczekiwania firma GTC uzyskała prawomocne pozwolenie
na budowę na Tarchominie centrum handlowego o powierzchni ponad 60 tys. m2.
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O po my śle umiesz cze nia na Bia -
ło łę ce dar mo wej wy po ży czal ni ro -
we ru to wa ro we go pi sa li śmy
pod ko niec mar ca. Po kon sul ta cji
z miesz kań ca mi i ne go cja cjach
z Bia ło łęc kim Ośrod kiem Kul tu ry
Za rząd Trans por tu Miej skie go
zde cy do wał, że ro wer tra fi wła śnie
na ul. van Go gha. Bę dzie to kon -
struk cja, ja kich na uli cach Am ster -
da mu i Ko pen ha gi mo żna spo tkać
ty sią ce, mo gą ca prze wieźć 100-ki -
lo gra mo wy ła du nek lub – dzię ki
za mon to wa nej ła wecz ce – dwój kę
dzie ci. Pierw sze wy po ży czal nie
w War sza wie ru szy ły w ubie głym
ro ku i… oka zu je się, że słu żą głów -
nie re kre acji. W cie płe dni ro we -
rzy stów ja dą cych pu blicz nym ro we -

rem car go z dwój ką dzie ci mo żna
re gu lar nie spo tkać m.in. na dro -
gach Bie lan i Mu ra no wa. I tu uwi -
dacz nia się ró żni ca kul tu ro wa mię -
dzy Po la ka mi a Ho len dra mi i Duń -
czy ka mi uży wa ją cy mi ta kich ro we -
rów przede wszyst kim do do star -
cza nia to wa rów do skle pów, prze -
pro wa dzek i in nych czyn no ści wy -
ma ga ją cych trans por tu du żych ga -
ba ry tów. Wi dok ro we rzy sty wio zą -
ce go ro we rem to wa ro wym pral kę
al bo lo dów kę był by na Tar cho mi -
nie wy da rze niem na mia rę lą do wa -
nia ko smi tów – trze ba więc za ło -
żyć, że bę dzie on wy po ży cza ny ja ko
na rzę dzie do prze ja żdżek z dzieć -
mi. Tak też bę dzie do brze!

Do mi nik Ga dom ski

Publiczny rower towarowy
� Od połowy czerwca w Białołęckim Ośrodku Kultury
będzie można bezpłatnie wypożyczać rower
do transportu dzieci lub ciężkich przedmiotów.
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Zi ma dla pił ka rza jest o wie le
trud niej sza niż dla ama to rów in -
nych gier ze spo ło wych, dla któ -
rych are ną zma gań jest ha la. Pił ka
no żna upra wia na w ha li to fut sal,
nie fo ot ball, a wła śnie w ha lach
w zi mie mu szą ćwi czyć mło dzi pił -
ka rze. Je śli do da my, że zi ma
w na szej stre fie kli ma tycz nej trwa
na wet do pię ciu mie się cy, to dla
oko ło ty sią ca chłop ców zrze szo -
nych w bia ło łęc kich klu bach i dla
nie zli czo nej rze szy ama to rów pił -
ki no żnej po zba wio nych mo żli wo -
ści gry na tra wie, to czas źle wy -
ko rzy sta ny, a wła ści wie stra co ny.

Mi mo że w obec nej ka den cji po -
wsta ną trzy no we szko ły wy po sa -
żo ne w no wo cze sne ha le spor to -
we, to bio rąc pod uwa gę dy na -
micz ny przy rost licz by dzie ci, już
wia do mo, że za 3–4 la ta nie po -
miesz czą one w okre sach zi mo -
wych na szych mło dych spor tow -
ców.

Za gło suj cie!
Już nie dłu go ta sy tu acja mo że

się zmie nić. W przy szłym ro ku
ba za Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Spor tu mo że wzbo ga cić się o no -
wy, ca ło rocz ny obiekt pił kar ski,

czy li ha lę pneu ma tycz ną, po pu -
lar nie na zy wa ną ba lo nem spor to -
wym, roz kła da ną na ko niec je sie -
ni i skła da ną z na dej ściem wio sny.

Ja ko by ły pił karz, pa sjo nat fut -
bo lu, w ra mach bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go 2016 zgło si łem pro jekt
za ku pu pro fe sjo nal ne go ba lo nu
spor to we go, aby umo żli wić
– przede wszyst kim dzie ciom
i mło dzie ży – tre nin gi oraz tur nie -
je na tra wia stej na wierzch ni przez
okrą gły rok na bo isku BOS
przy ul. Świa to wi da. Je stem prze -
ko na ny, że stwo rze nie ta kich wa -
run ków zde cy do wa nie pod nie sie
po ziom szko le nia i wy ni ków na szej
mło dzie ży, a jed no cze śnie zwol ni
miej sce w ha lach spor to wych dla
in nych dys cy plin (ju do, za pa sy,
siat ków ka, ko szy ków ka). Koszt
pro jek tu wy no si 600 tys. zł. Z uwa -
gi na wiel kie za in te re so wa nie, ja -
kim nie wąt pli wie ba lon bę dzie się
cie szył, koszt in we sty cji zwró ci się
po kil ku la tach, tak jak w przy pad -
ku lo do wi ska przy ul. Stru my ko -
wej. Co wię cej, je stem go tów za ło -
żyć się o ka żde pie nią dze, że

obiekt ten bę dzie przy no sił zy ski,
po nie waż ob ło że nie jest wła ści wie
gwa ran to wa ne od ra na do póź -
nych go dzin wie czor nych przez
szko ły (bez płat nie), od płat nie na -
to miast przez klu by i sto wa rzy sze -
nia spor to we utrzy mu ją ce się z do -
ta cji i skła dek, a ta kże gru py ko -
mer cyj ne. Z pew no ścią obiekt ten
bę dzie ol brzy mim wspar ciem dla
na szych lo kal nych klu bów tj. Aga -
pe, Le gion, Bia łe Or ły, Vic to ria
Tar cho min, Ko ro na, Spar ta i in ne.
Do dat ko wym atu tem tej in we sty cji
jest ochro na ist nie ją cej sztucz nej
na wierzch ni przed za le ga ją cym
śnie giem i jed no cze śnie wy dłu że -
nie jej ży wot no ści.

Bez wąt pie nia war to in we sto -
wać w sport, za rów no mło dzie żo -
wy, ama tor ski, jak i kwa li fi ko wa -
ny. To do bry spo sób na wy cho wa -
nie dzie ci i mło dzie ży.

Pro jekt ten wła ści wie nie ma
sła bych stron i nie sie ze so bą sa me

ko rzy ści. Dla te go go rą co po le cam
Pań stwu, za rów no ro dzi com, jak
i dzie ciom – bo ta kże ma ją ta kie
pra wo – gło so wa nie na pro jekt
nr 22 w ob sza rze nr 1 (Tar cho min,
No wo dwo ry, Pie kieł ko) w dniach
16–26 czerw ca na stro nie
www.twoj bu dzet.um.war sza wa.pl.

Pa weł Ty burc

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Balon sportowy – możliwy i bardzo potrzebny
� „Kończy się październik, zima za pasem, co tu teraz robić?” – to coroczne zmartwienie każdego trenera
piłkarskiego i wszystkich amatorskich graczy, którzy wieczorami umawiają się, aby pokopać piłkę.

autor jest radnym dzielnicy Białołęka, 
przewodniczącym rady w latach 2006–2014

Pro blem wra sta ją cych pa znok ci do ty ka nie ma -

lże 15% spo łe czeń stwa, wra sta ją ce pa znok cie bo lą

utrud nia jąc co dzien ne ży cie. Pa znok cie wra sta ją nie za -

le żnie od wie ku i płci. Przy czy ny wra sta nia pa znok ci: 

– pa znok cie sa mo ist nie wbi ja ją cych się w wał pa -

znok cio wy (mo że mieć cha rak ter dzie dzicz ny),

– no sze nie cia sne go, zwę żo ne go obu wia,

– prze by ty uraz me cha nicz ny (upa dek cię żkie go

przed mio tu, na dep nię cie),

– nie pra wi dło we ob ci na nie pa znok ci stóp, 

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

wych,

– po więk sze nie wa gi cia ła (cią ża, oty łość).

Pa znok cie za krzy wia ją się, wbi ja ją w tkan kę mięk -

ką. Na po cząt ku po ja wia się wra żli wość, lek ki ból, na -

stęp nie do cho dzi do opu chli zny, sta nu za pal ne go.

Wie lo krot nie po wsta je są czą ca ra na i tzw. dzi kie mię so

(hi per gra nu la cja), 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. Na wet nie wiel ki ból jest sy gna łem,

aby udać się do pro fe sjo nal ne go ga bi ne tu po do lo gicz -

ne go. 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 do 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. W na szym ga bi -

ne cie dys po nu je my naj no wo cze śniej szy mi nie miec ki -

mi klam ra mi or to nyk syj ny mi (me ta lo wy mi, zło ty mi,

dru cia ny mi). W za le żno ści od stop nia wra sta nia pa -

znok cia, po dat no ści na aler gie po do log za kła da klam -

ry ak ty wu ją ce oba bo ki pa znok cia lub je den bok wkrę -

ca ją cej się płyt ki. Kost ka Ar ka dy jest me to dą wy na le -

zio ną i opa ten to wa ną przez pol skie go wy na laz cę.

Kost ka Ar ka dy jest in no wa cyj nym na rzę dziem me -

dycz nym do le cze nia wra sta ją cych pa znok ci. Jej atu -

tem jest szyb ka, sku tecz na te ra pia. Punk tem wyj ścia

do za pro jek to wa nia Kost ki Ar ka dy by ło opra co wa nie

spo so bu utrzy ma nia wła ści we go kształ tu płyt ki pa -

znok cia, tak aby le cze niem ob ję ta zo sta ła ca ła po -

wierzch nia pa znok cia. Sto so wa ne pod czas za bie gu na -

rzę dzia pod no szą płyt kę ce lem stwo rze nia szkie le tu, co

po zwa la na nad bu do wa nie pa znok cia ma są akry lo wą.

Ma sa akry lo wa po utwar dze niu utrzy mu je nada ny pod -

czas za bie gu po żą da ny kształt pa znok cia i tor je go dal -

sze go wzro stu. Pod czas wi zyt kon tro l nych wy ko ny wa -

ne są za bie gi ko rek cyj ne, ilość wi zyt kon tro l nych uza -

le żnio na jest od ro dza ju płyt ki pa znok cia, po zio mu jej

de for ma cji, za bie gów wy ko ny wa nych wcze śniej. Le -

cze nie wra sta ją cych i wkrę ca ją cych pa znok ci trwa

od kil ku do kil ku na stu mie się cy. Na le ży za po bie gać

wra sta niu pa znok ci po przez:

– pra wi dło we ob ci na nie pa znok ci,

– do bie ra nie pła skich, wy god nych bu tów, z sze ro -

kim no sem,

– pra wi dło wą pie lę gna cję stóp,

– ko rzy sta nie z pro fe sjo nal ne go ga bi ne tu po do lo -

gicz ne go.

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy..

Gabinet Podologiczny, leczenie wrastających paznokci

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

Jak gło so wać?
Mo żna na trzy spo so by: 
- przez in ter net (na stronie

www.twoj bu dzet.um.war sza wa.pl),
- oso bi ście w urzę dzie dziel ni cy, 
- lub wy sy ła jąc kar tę pocz tą

na ad res: Urząd Dziel ni cy
Białołęka, ul. Modlińska 197,
03–122 War sza wa z do pi skiem
„Bu dżet par ty cy pa cyj ny 2016”. 

Że by głos był wa żny, mu si wpły -
nąć do urzę du po mię dzy 16 a 26
czerw ca. Kar tę do gło so wa nia mo -
żna po brać ze strony in ter ne to wej
budżetu lub w wy dzia le ob słu gi
miesz kań ców.



Kie dy pod pi sy wa li umo wy, my -
śle li, że tak się te raz bu du je:
atrak cyj na ce na, do bre wa run ki,
obie ca na dro ga, chod ni ki.

Roz cza ro wa nia przy cho dzi ły
eta pa mi.

– To że dro gi i chod ni ka wciąż
nie ma, to w su mie dro biazg
przy pro ble mach, któ re po ja wia ły
się w cza sie bu do wy. Ostat ni dom
na na szym osie dlu zo stał wy bu -
do wa ny z pół to ra rocz nym opóź -

nie niem. Bio rąc od uwa gę za pi sy
umo wy mo żna więc po wie dzieć,
że na dro gę cze ka my po nad trzy
la ta. Oka za ło się, że fir ma Bud -
men z po wo dze niem sto so wa ła
za sa dy pi ra mi dy fi nan so wej:
z wpłat ko lej nych klien tów opła -
ca ła wcze śniej sze bu do wy.
Po roz po czę ciu ostat nie go bu -
dyn ku, fi nan so wa nie urwa ło się,
bo nie by ło ko lej nych chęt nych
– re la cjo nu ją miesz kań cy.

Ma sa dro bia zgów
W pierw szym do mu po okre sie

gwa ran cji za czął prze cie kać dach.
Nor mą są awa rie hy drau li ki
i elek try ki, bo sto so wa no naj tań -

sze ma te ria ły. W za wie ra nych
umo wach nie da się wszyst kie go
do kład nie opi sać i to – zda niem
miesz kań ców – de we lo per wy ko -
rzy stał. Po ja wi ły się ukry te kosz -
ty.

– Do pła ty do ró żnych rze czy,
któ re wy ska ku ją „na gle” w cza sie

bu do wy. Do dat ko wy punkt hy -
drau licz ny, ina czej otwie ra ne
okna, wię cej punk tów elek trycz -
nych itd. Na sa mej elek try ce ka -
żdy do pła cał mu po 5–8 tys. zł
– mó wi je den z miesz kań ców.

Po ja wia ją się też ty po we „ba -
re izmy”. Jak np. zbyt du że drzwi
wej ścio we.

– Mu rarz mu siał ro ze brać
czę ścio wo ścia nę z ce gły klin kie -
ro wej i wy mu ro wać od no wa.
Ostat nia ce gła ma wy cię ty na ro -
żnik, bo nad pro ża nie da ło się
ro ze brać i wy mu ro wać od no wa.
Ale drzwi wej ścio we są? Są. Nie
by ło dys ku sji – opo wia da ją
miesz kań cy.

De we lo per za prze cza
Wło dzi mierz Si tarz, pre zes

spół ki Bud men, nie ma so bie nic
do za rzu ce nia. Je go zda niem,
wszyst kie in for ma cje są za war te
na stro nie in ter ne to wej lub
w umo wie klien ta.

– We wnętrz ne in sta la cje wod -
no -ka na li za cyj ne oraz elek trycz -
ne wy ko nu je my z ma te ria łów po -
wszech nie sto so wa nych w bu dow -
nic twie miesz ka nio wym. Są one
do kład nie opi sa ne w za twier dzo -
nych po zwo le nia mi pro jek tach,
a te sta no wią za łącz ni ki do umów
– mó wi Wło dzi mierz Si tarz. We -
dług je go oce ny uster ki to jed -
nost ko we przy pad ki, nie kie dy ta -
kże po wsta łe z wi ny miesz kań -
ców, bo np. nie wy ko na li prac

kon ser wa cyj nych. Jak tłu ma czy
ukry te kosz ty?

– Za łącz ni kiem do umo wy jest
szcze gó ło wa spe cy fi ka cja wy po sa -
że nia do mu. Je śli w trak cie bu do -
wy klient stwier dzi, że po trze bu je
do dat ko we in sta la cje, speł nia my
je go ży cze nia za do dat ko wą opła -
tą – tłu ma czy pre zes. Do da je też,
że wła śnie roz po czę ła się bu do wa
dro gi i chod ni ka.

Mieszkańcy: partacze nie
fachowcy

– Po je dyn cze? To chy ba żart!
Tyl ko w jed nym bu dyn ku ze psuł
się elek tro za wór, spłucz ki, po pę -
ka ły ścia ny na łą cze niach płyt,
po sy pa ły się ba te rie w ła zien kach.
Do te go prze ciek na źle wy ko na -
nym łą cze niu hy drau li ki. Po mo -
im te le fo nie za jął się tym pod wy -
ko naw ca, a po mie sią cu od ro bo -
ty su fit po pę kał – ta cy fa chow cy.
Far bę na su fit mu sia łem sam ku -
pić, bo jak stwier dził ma larz, fir -
ma da ła „ba dzie wie”, naj tań szą,
nie kwa li fi ku ją ca się do su fi tów
w kuch niach i ła zien kach. Gwa -
ran cja spłu czek upły nę ła, bo dom
miał 1,5 ro ku po śli zgu w bu do -
wie. Do szło to te go, że wszy scy
uni ka li za dra żnia nia sy tu acji, ba li
się mó wić, bo li sty ubyt ków by ły
tak dłu gie, że na mniej sze lu dzie
ma cha li już rę ką. By le tyl ko
wresz cie po pra wio no naj po wa -
żniej sze, bo i to nie by ło pew ne.
A de we lo per tyl ko ko rzy stał
z ogól ni ko wych za pi sów w pro -
jek cie i spe cy fi ka cji – opo wia da
je den z miesz kań ców.

Fa tal na opi nia
Osa da Są siedz ka to nie je dy ne

miej sce, gdzie lu dzie czu ją się
oszu ka ni. In ter net ki pi od prze -
stróg przed wła ści cie lem fir my
Bud men lub „Mi ni wil le” – to ten
sam czło wiek.

– Kil ka lat te mu wdep ną łem
w in we sty cję zwa ną „Mi ni wil le
– Pi wo nio wa”. Na zwrot pie nię -
dzy od spół ki, mi mo że to oni wy -
po wie dzie li mi umo wę, cze ka łem
rok. Ale i tak je stem szczę śli wy,
że je od zy ska łem. Po dob no nie
wszyst kim się to uda ło.

AS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Rozgoryczeni w Osadzie
� „Deweloper oszukuje, strzeżcie się!”, „zapłacone, nie zrobione”, „tu miała być
droga”, „tu miał być chodnik” – transparenty wiszące na osiedlu Osada Sąsiedzka
przy ul. Zdziarskiej to wyraz sprzeciwu a tak naprawdę bezradności ludzi wobec
dewelopera, który zrobił ich w przysłowiowe „bambuko”.

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWSSZZCC  ZZĘĘ  CCIIUU  PPOO  SSTTĘĘ  PPOO  WWAA  NNIIAA

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.) 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 j. t.)

ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy
zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,  żżee  wwsszz  cczzęę  ttoo  ppoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiee  aadd  mmii  nnii  ssttrraa  ccyyjj  nnee  nnaa wwnniioo  sseekk,,

MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii  ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa  AAkk  ccyyjj  nnaa, Plac Sta ryn kie wi cza 5, 02-015 War sza wa, zło żo ny 7 kwiet nia 2015
r., uzu peł nio ny 7 ma ja 2015 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie prze wo dów wo do cią go wych:
– DN 100 mm w ul. Wy ga now skiej na odc. ul. Wid na – ul. Hen ry kow ska,
– DN 100 mm w ul. Sza mo tul skiej na odc. ul. Brze ziń ska – ul. Hen ry kow ska,
– DN 100 mm w ul. Przy tul nej na odc. ul. Hen ry kow ska – ul. Ta pe to wa,
– DN 100 mm w ul. Na Prze łaj na odc. ul. Hen ry kow ska – ul. Ta pe to wa,
– DN 100 mm w ul. Za gro dec kiej na odc. ul. Brze ziń ska – ul. Hen ry kow ska,
– DN 100 mm w ul. Hen ry kow skiej na odc. ul. Wa do wic ka – HP za ostat nim pro jek to wa nym przy łą czem wo do cią go wym,
– DN 100 mm w ul. Ra ci bor skiej na odc. ul. Na Prze łaj – ul. Me hof fe ra,
– DN 100 mm w ul. Ta pe to wej na odc. ul. Na Prze łaj – ul. Me hof fe ra, 
– DN 100 mm w ul. Lidz bar skiej na odc. ul. Na Prze łaj – ul. Me hof fe ra, 
na dział kach nr ew.:
• 18, 41/1, 41/2, 40/4, 32/2 z ob rę bu 4-17-01; • 28, 88/7, 27/3 z ob rę bu 4-17-02;
• 33, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 34, 44/15, 35/8, 21/6, 61/2, 21/7, 21/8, 21/11, 21/12, 21/13, 21/9, 21/5, 21/10, 42/4, 42/1, 5/5, 5/6, 60/5, 9/3, 9/4, 60/6, 1
6, 5/7, 1, 39/6, 35/3, 44/20, 39/4, 39/1, 39/5, 39/2, 39/7, 39/3, 59, 42/3, 42/5, 42/6 z ob rę bu 4-17-06;
• 70/5, 92/15, 92/14, 92/13, 70/6, 70/1, 91/21, 48/8, 46/1, 91/24, 46/3, 46/4, 1/9, 46/5, 46/2, 91/25, 91/26, 85/1, 88/3, 50, 77/5, 85/4, 92/7, 92/17, 48/13,
60/1, 90/11 z ob rę bu 4-17-07;
• 1/3 z ob rę bu 4-17-08 na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

PPoo  uucczzee  nniiee
Oso by, któ re są stro ną po stę po wa nia mo gą zło żyć swo je uwa gi i wnio ski w ter mi nie 14 dni (li cząc od dnia do ko na nia za wia do mie nia) za po śred nic twem Wy -
dzia łu Ob słu gi Miesz kań ców do Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka oraz za po znać się ze zło żo ną do ku men ta cją w Wy dzia le, ul. Mo -
dliń ska 197. Za wia do mie nie uwa ża się za do ko na ne po upły wie 14 dni od pu blicz ne go ogło sze nia w pra sie, stro nie in ter ne to wej www.bia lo le ka.waw.pl i na ta -
bli cy ogło szeń w sie dzi bie Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka (ul. Mo dliń ska 197, War sza wa) – li cząc od ostat niej da ty uka za nia się za wia do mie nia.

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  OO WWYY  DDAA  NNIIUU  DDEE  CCYY  ZZJJII

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 ro ku – Ko deks po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f ust. 3, ust. 4-
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 ro ku o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali -
za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, j.t., ze zm.),

PPrree  zzyy  ddeenntt  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy
zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa,,

iż w dniu 8 czerw ca 2015 ro ku, po za koń cze niu po stę po wa nia wsz czę te go na wnio sek Pre zy den -
ta m. st. War sza wy, w imie niu któ re go dzia ła Bur mistrz Dziel ni cy Bia ło łę ka, zo sta ła wy da na de -
cy zja nr 214/2015/ZRID Pre zy den ta m. st. War sza wy, za twier dza ją ca pro jekt bu dow la ny i udzie -
la ją ca ze zwo le nia na re ali za cję in we sty cji dro go wej, po le ga ją cej 
na kom plek so wej bu do wie dro gi KL -17 (ul. Ver die go) w dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy 
– na te re nie dzia łek ozna czo nych w ewi den cji grun tów
nr 70, 123/5, 123/2, 122/2, 121/2, 120/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2, 115/2, 114/3, 113/3, 11
2/3, 111/3, 110/2, 109/2, 108/2, 107/2, 106/2, 105/2, 104/2, 103/5, 102/2, 101/2, 100/2 z ob -
rę bu 4-16-12 oraz na te re nie dział ki nr 1 z ob rę bu 4-16-21,
wraz z włą cze niem oświe tle nia pro jek to wa nej dro gi na te re nie dzia łek nr 70 i 124 
z ob rę bu 4-16-12 oraz prze bu do wą sie ci SN w pa sie bu do wa nej dro gi oraz na dział ce 110/1
z ob rę bu 4-16-12. 

PPoo  uucczzee  nniiee
Za in te re so wa nym stro nom przy słu gu je pra wo za po zna nia się z tre ścią po wy ższej de cy zji w Urzę -
dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka (ta bli ca
ogło szeń w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka). Od de cy zji przy słu gu je stro nom od wo ła nie do Wo je -
wo dy Ma zo wiec kie go za po śred nic twem or ga nu wy da ją ce go de cy zję w ter mi nie 14 dni od dnia
zdję cia de cy zji z ta bli cy ogło szeń Urzę du. Od wo ła nia na le ży skła dać w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło -
łę ka, w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197, 03-122
War sza wa. In for ma cje na te mat od szko do wa nia mo żna uzy skać w Wy dzia le Go spo dar ki Grun ta -
mi dla Dziel ni cy Bia ło łę ka pod nu me rem tel. (22) 51 03 228.
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Po tocz na na zwa „Zie lo na Bia -
ło łę ka” co raz mniej przy sta je
do rze czy wi sto ści wschod niej czę -
ści dziel ni cy. W gę stej za bu do wie
osie dla Der by bra ku je te re nów
zie lo nych, dla te go no wy park
przy Ma gicz nej jest wy jąt ko wo po -
pu lar ny wśród miesz kań ców.
Świad czą o tym ta kże pro jek ty
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
na przy szły rok, na któ re mo żna
gło so wać w dniach 16–26 czerw ca.

Bę dą no we ele men ty par ku?
W par ku Ma gicz na bra ku je pu -

blicz ne go sza le tu, ale być mo że po -
wsta nie on w przy szłym ro ku dzię ki
gło som miesz kań ców. Pro jekt
„Ma gicz na To a le ta” kosz tu je co
praw da aż 267 tys. zł, ale roz wią -
zał by po wa żny pro blem te go te re -
nu re kre acyj ne go. To a le ta mia ła by
dwie ka bi ny i do sto so wa na by ła by
oczy wi ście dla osób z nie peł no -
spraw no ścia mi i ro dzi ców z ma ły -
mi dzieć mi. Ko rzy sta nie by ło by
płat ne 50 gro szy lub zło tów kę.

Rad na Ma rio la Ol szew ska za -
pro po no wa ła uroz ma ice nie par ko -
wej zie le ni ra ba ta mi kwia to wy mi
(koszt: 18 tys. zł) a Ane ta Kraw -
czyk – pro jekt pt. „SCE NA -
RiUSZ, czy li po RUS Ze nie
na mo bil nej SCE NIE”. W je go ra -
mach za ku pio na zo sta ła by mo bil -

na sce na o wy mia rach ok. 50 m2,
któ ra od ma ja do paź dzier ni ka sta -
ła by wła śnie w par ku Ma gicz na
a zi mą prze cho wy wał by ją Bia ło -
łęc ki Ośro dek Kul tu ry. Na sce nie
tej mo gły by od by wać się naj ró -
żniej sze wy da rze nia kul tu ral ne,
ale chrztem bo jo wym był by pik nik
hi sto rycz ny z kon cer ta mi pt. „Cza -
sow strzy my wacz”.

Jak głosować? Czytaj na str. 3.

Nie wszy scy umie ją się ba wić
Nie ste ty no wy park jest po pu -

lar ny ta kże wśród tych, któ rzy nie
dba ją o wła sność pu blicz ną al bo
przy cho dzą do par ku tyl ko po to,
by wy pić pi wo pod chmur ką i nie
po sprzą tać. „Nor mal ni” miesz -
kań cy ska rżą się na od by wa ją ce
się wie czo ra mi za kra pia ne im pre -
zy, ba zgro ły na za da sze niach i…
smród z gril li, usta wio nych zbyt
bli sko blo ków.

– Za le ży nam na ogro dze niu
par ku i za my ka niu go w go dzi -
nach noc nych, li kwi da cji bądź
prze nie sie niu gril li i sto łów spod
na szych okien w miej sce bar dziej
wi docz ne dla po li cji i stra ży miej -
skiej, któ ra szyb ko mo że zwe ry fi -
ko wać za kłó ca nie ci szy noc nej
i ak ty wan da li zmu. Czy to tak
wie le? – py ta czy tel nik, któ ry
przy słał nam se rię zdjęć przed sta -
wia ją cych ba ła gan i de wa sta cję
par ku.

Oka zu je się, że za mon to wa ny
przy Ma gicz nej mo ni to ring wi zyj -
ny nie do koń ca speł nia swo ją
funk cję, bo oko ka me ry nie jest
w sta nie do strzec, co dzie je się
pod za da sze nia mi. W ra zie
stwier dze nia ak tów wan da li zmu
al bo pi jac kiej im pre zy oso ba mo -
ni to ru ją ca park wzy wa po li cję lub
straż miej ską, któ ra czę sto przy je -
żdża zbyt póź no. Czy ogro dze nie

par ku i za my ka nie go na noc to
do bre roz wią za nie? Są dwie szko -
ły. Jed na mó wi, że nie mo żna mó -
wić o po trze bach spo łecz nych
przez pry zmat za gro żeń, ogro dze -
nia psu ją kra jo braz i bu du ją ba -
rie ry a wan da le po pew nym cza sie
się nu dzą al bo są tak sku tecz nie
pil no wa ni przez są sia dów, że
z cza sem zni ka ją jak di no zau ry.
Dru ga gło si, że do bre ogro dze nie
znie chę ca przy naj mniej mniej
spraw ną fi zycz nie lub mniej za -
wzię tą w nisz czy ciel skim za pa le
część wan da li. Kon cep cja ogro -
dze nia par ku Ma gicz na na pew no
jest war ta prze dys ku to wa nia.

Do mi nik Ga dom ski

Komentarz Marzeny
Gawkowskiej, rzeczniczki
urzędu dzielnicy:

– Rze czy wi ście ob ser wu je my
pro blem z te re nem re kre acyj no -
-spor to wym „Ma gicz na”. Nie
po ma ga ca ło do bo wy mo ni to ring
wi zyj ny i licz ne in ter wen cje po li -
cji i stra ży miej skiej (np. tyl ko
w okre sie 1–15 kwiet nia słu żby
in ter we nio wa ły 14 ra zy, naj czę -
ściej w so bo ty i nie dzie le).
Po skar gach, któ re do nas tra fi ły,
straż miej ska zo bo wią za ła się
do wzmo żo nej kon tro li te go re -
jo nu. W ka żdy week end z par ku
ko rzy sta ok. 3 tys. osób i zda rza
się, że do cho dzi do kon flik tów
mię dzy miesz kań ca mi. Ich źró -
dłem jest naj czę ściej miej sce
do gril lo wa nia, któ re cie szy się
ogrom ną po pu lar no ścią. Jest

nam przy kro, że miesz kań cy,
czę sto są sie dzi z te go sa me go
osie dla, nie po tra fią się po ro zu -
mieć.

Miej sce jest re gu lar nie sprzą ta -
ne. Co dru gi dzień po rząd ku je my
te ren i wy wo zi my śmie ci. Roz sta -
wi li śmy du żo ko szy, do brze by ło -
by, aby śmie ci do nich tra fia ły. Co
do de wa sta cji urzą dzeń na pla cu
za baw, nie ste ty zda rza ją się ta kie
in cy den ty. Jed nak urzą dze nia są
skru pu lat nie na pra wia ne, aby
dzie ci mo gły z nich bez piecz nie
ko rzy stać. Oczy wi ście szko da nam
pie nię dzy na na pra wy, bo za te
środ ki mo żna by ło by przy go to wać
ko lej ne atrak cje. Przy tej oka zji
ape lu je my do miesz kań ców po bli -
skich osie dli o zwra ca nie uwa gi
na ak ty wan da li zmu i nie od po -
wied nie za cho wa nie. To Pań stwa
są sie dzi naj czę ściej do ko nu ją de -
wa sta cji i spra wia ją kło po ty. A to
prze cież pięk ny, no wy park, tak
ocze ki wa ny przez miesz kań ców
i zre ali zo wa ny po kon sul ta cjach
spo łecz nych zgod nie z Pań stwa
po my sła mi. Po wi nien być miej -
scem re lak su i zdo by wa nia wie dzy
(na je go te re nie znaj du je się ście -
żka edu ka cyj na o kul tu rze wsi
ma zo wiec kiej). Szko da, że nie
wszy scy miesz kań cy po tra fią do -
ce nić i od po wied nio ko rzy stać
z te go obiek tu.

Szu ka my roz wią za nia pro ble -
mu, ale czy ogro dze nie bę dzie do -
brym po my słem? Ana li zu je my to
in ten syw nie, bo ogro dze nie to
kosz tow na in we sty cja.

Ogrodzić park na Magicznej?
� Otwarty w ubiegłym roku park Magiczna cieszy się ogromną popularnością,
jednak nie wszystko jest tak, jak być powinno. Jaka będzie przyszłość jedynego parku
na Zielonej Białołęce?



„Pro jekt do ty czy utwo rze nia te -
re nu re kre acyj no -spor to we go,
na któ rym znaj dą się bo isko wie -
lo funk cyj ne (pił ka no żna, ko szy -
ków ka, siat ków ka, bad min ton, te -
nis), bo isko do siat ków ki pla żo -
wej oraz urzą dze nia re kre acyj ne
i spraw no ścio we, za rów no dla
dzie ci i mło dzie ży, jak i dla osób
do ro słych. W ca łość wkom po no -
wa na zo sta nie zie leń oraz urzą -
dze nia tzw. ma łej ar chi tek tu ry”
– tak brzmi opis po my słu, któ ry
przy go to wał je den z miesz kań -
ców. Na na le żą cej do mia sta
dział ce przy Po lnych Kwia tów po -
wsta ło by za tem coś po dob ne go
do Alei Spor tów Miej skich, któ ra

znaj du je się na Be mo wie. Ogól -
no do stęp ny, ale ogro dzo ny te ren
był by oświe tlo ny, na to miast
wzdłuż uli cy zbu do wa ne mia ły by
być miej sca par kin go we i usta wio -
ne sto ja ki dla ro we rów.

Miesz kań cy Chosz czów ki i Bia -
ło łę ki Dwor skiej, któ rzy na stro nie
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go oce nia -
ją pro jek ty, en tu zja stycz nie pod -
cho dzą do te go po my słu. – Bar dzo
po trzeb na in we sty cja – oko li ca jest
peł na dzie ci, któ re już te raz, jak
i za pa rę lat na pew no chęt nie sko -
rzy sta ją z ta kie go obiek tu. W do -
dat ku ich ro dzi ce też bę dą mo gli
ak tyw nie spę dzić czas. Trzy mam
kciu ki za ten pro jekt!

In ny ko men tu ją cy pod kre śla, że
na bo iska przy Po lnych Kwia tów
bę dzie gło so wa ła ca ła je go ro dzi na.
– Zde cy do wa nie wiel kie „tak” dla
te go pro jek tu! Atrak cje ab so lut nie
dla wszyst kich grup wie ko wych.
Mój głos i mo jej ro dzi ny jak naj bar -
dziej otrzy ma w gło so wa niu:)

Kort przy Czaj ce
Jest ta kże dru ga kon cep cja dla

tej oko li cy. Przy go to wał ją rad ny
Fi lip Pelc, któ ry chciał by, aby w re -
jo nie ulic De se nio wej i Czaj ki po -
wstał pro fe sjo nal ny kort te ni so wy.
Te ren zo stał by od wod nio ny a po -
wierzch nia utwar dzo na. Pro jekt
nie prze wi du je bu do wy oświe tle -

nia, a sam kort był by otwar ty dla
wszyst kich chęt nych. Koszt? 286
tys. zł i do te go po nad 36 ty się cy
zło tych za se zon, od kwiet nia
do paź dzier ni ka. Miesz kań cy ma ją
mie sza ne uczu cia. – Nie wiem, czy
jest aż ty lu mi ło śni ków te ni sa, by
bu do wać pu blicz ny kort – za sta na -
wia się pan Je rzy Drasz czyń ski
z uli cy Gru dow skiej. Wtó ru ją mu
Ewa Woj tasz czyk i Ka ta rzy na Pie -
cho wicz: – To nie jest do bry po -
mysł. Lep sze by ło by bo isko al bo
cho ciaż plac za baw – mó wią zgod -
nie. In ter nau ci też nie zo sta wia ją
na po my śle su chej nit ki. – Czy nie
lep szą in we sty cją by ło by bo isko

wie lo funk cyj ne? Je den kort to
mo żli wość ak tyw ne go spę dze nia
cza su dla bar dzo ma łej gru py osób
(dwóch lub czte rech jed no cze -
śnie). Do te go za sta na wiam się,
czy są siedz two oczysz czal ni Czaj ka
to do bra lo ka li za cja na ja ki kol wiek
obiekt spor to wy na wol nym po -
wie trzu… – pi sze je den z oce nia ją -
cych. Wtó ru je mu in ny. – Lo ka li -
za cja ewen tu al ne go kor tu bar dzo
nie tra fio na. Po za tym, kto bę dzie
o nie go dbał, sprzą tał, pil no wał,
nie do pusz czał ak tów wan da li -
zmu?” – py ta re to rycz nie.

Jak głosować? Czytaj na str. 3.
Prze my sław Bur kie wicz
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To re ali za cja pro jek tu z bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go 2014. To
wte dy wła śnie miesz kań cy zgło si li
chęć, aby w tym miej scu po sta wić
be to no we sto ły, mo gą ce słu żyć
chęt nym do pój ścia w śla dy An -
drze ja Grub by. Pro jekt prze szedł
we ry fi ka cję i gło so wa nie – w po -

ło wie ma ja zo stał zre ali zo wa ny.
Dwa sto ły już cze ka ją na gra czy.

A co bę dzie zre ali zo wa ne
w przy szłym ro ku? To się oka że
za mie siąc – 16 czerw ca ru sza
gło so wa nie nad pro jek ta mi zgło -
szo ny mi do te go rocz nej edy cji.

(red)

Migawka z okolicy

Ping-pong pod chmurką
� Przy skrzyżowaniu Krzyżówki i Kowalczyka stanęły
stoły do ping-ponga.

Czy przy ul. Polnych Kwiatów powstanie plac sportowy?

Korty czy boiska?
� O tym, że sport to zdrowie, wie chyba każdy. Dlatego nie ma co się dziwić, że
mieszkańcy Białołęki Dworskiej optują za ruchem na profesjonalnych miejscach
do tego przeznaczonych. Do budżetu partycypacyjnego wpłynęły bowiem dwie
propozycje zagospodarowania przestrzeni na Białołęce – budowa kortu tenisowego
lub placu sportów miejskich. Co jest lepsze?



„Tur kaw ka” to je den z czte rech
bez płat nych pro mów, dzia ła ją cych
w War sza wie pod szyl dem Za rzą -
du Trans por tu Miej skie go. Prom
pły wa 30 ra zy dzien nie we wszyst -
kie week en dy (w tym dłu gie),
w lip cu i sierp niu kur so wać bę dzie
ta kże w dni po wsze dnie (sie dem
kur sów ka żde go dnia). Na po kła -
dzie mo że zna leźć się mak sy mal -
nie dwa na ście osób i ty le sa mo ro -
we rów, przy czym… pod czas wie -
lu kur sów po jem ność stat ku jest
prze kro czo na. Na wo dzie ka pi tan

jest bo giem, do brze by ło by więc,
gdy by był bo giem mą drym.

Któ rę dy do pro mu?
Naj więk sze gro my spa da ją jed -

nak ze stro ny miesz kań ców na źle
ozna ko wa ną i nie wy god ną dro gę
doj ścia do przy sta ni. Znak wska zu -
ją cy dro gę do pro mu mo żna zna -
leźć co praw da już przy ko ście le
przy ul. Me hof fe ra, nie ste ty roz kład
jaz dy wy wie szo no do pie ro 400 me -
trów od przy sta ni, przy zej ściu z wa -

łu. Że by zejść z wa łu, trze ba naj -
pierw nań wejść, a to na No wo dwo -
rach jest mo żli we tyl ko w dwóch
miej scach: przy pia skar ni obok Ga -
le rii Od kry ta i przy ul. Grzy ma li -
tów. Oczy wi ście są ta kże wej ścia
pry wat ne, pro wa dzą ce z gro dzo -
nych osie dli przy ul. Od kry tej, ale są
one pil nie strze żo ne przez ochro nę
i miesz kań ców. Tych, któ rzy nie ma -
ją klu cza, cze ka ki lo me tro wy (!)
spa cer do oko ła, tym cza sem na wy -
so ko ści przy sta ni przy ul. Od kry tej
(500 me trów w li nii pro stej) jest
przy sta nek au to bu so wy. Ty le w te -
ma cie zdro wych sto sun ków spo łecz -
nych na No wo dwo rach.

Je śli ma my szczę ście…
Je śli już uda się do stać na wał

i od być przy mu so wy spa cer, na le -
ży do trzeć do scho dów, któ re są
zde cy do wa nie za wą skie w sto -
sun ku do licz by chęt nych a ich
stan po zo sta wia wie le do ży cze -
nia. Ma ją one zo stać na pra wio ne
i do sto so wa ne dla ro we rzy stów
i osób z wóz ka mi. Kie dy? „W tym
ro ku”, w ra mach mo der ni za cji

wa łu wi śla ne go. Pierw sze pra ce
nad nią trwa ją już przy mo ście
Skło dow skiej -Cu rie.

Zesz li śmy na dół i chce my do -
stać się do przy sta ni? Nic prost sze -
go, już tyl ko 400 me trów spa ce ru
przez uro kli wą oko li cę, przy akom -
pa nia men cie żab i pta ków, wą ską
ście żką, na któ rej co chwi lę mi ja
nas roz pę dzo ny ro we rzy sta – ze
wzglę du na brak miej sca za zwy czaj
w od le gło ści kil ku na stu cen ty me -
trów. Je śli ma my szczę ście, nic się
nie sta nie. Je śli go nie ma my, obe -
rwie my kie row ni cą a ro we rzy sta
bę dzie miał pre ten sje nie do sie bie,
ale oczy wi ście do nas. Ty le w te ma -
cie zdro wych sto sun ków…

Do brze, że prom ist nie je. To
obok pla ży i kil ku ba rów, naj -
więk sza atrak cja nad wi ślań skich
te re nów Bia ło łę ki. Py ta nia, czy
wła ści we jest fi nan so wa nie ta kiej
– przy znaj my to – za baw ki z pie -
nię dzy po dat ni ków i czy doj ście
do przy sta ni jest zor ga ni zo wa ne
od po wied nio, po zo sta ją otwar te.
Co na to na si Czy tel ni cy?

Do mi nik Ga dom ski

Wszystkie grzechy „Turkawki”
� Prom z Nowodworów do Łomianek tradycyjnie cieszy się ogromną popularnością.
Niestety, do idealnej organizacji przeprawy wciąż bardzo daleko.

War szaw skie uli ce są nie bez -
piecz ne a pie si są „zwie rzy ną łow -
ną” – to wnio ski na su wa ją ce się
po lek tu rze ra por tu Za rzą du
Dróg Miej skich o bez pie czeń -
stwie w ro ku 2014. Ró żni ce mię -
dzy trze ma czę ścia mi Bia ło łę ki
(tzw. Zie lo ną, środ ko wą i Tar cho -
mi nem) są wy raź ne na wet wte dy,
gdy cho dzi o sy tu ację pie szych.
Wnio ski i sta ty sty ki są jed nak za -
ska ku ją ce.

Naj bez piecz niej pie si mo gą
czuć się na „sta rej Bia ło łę ce”, czy -
li w Płu dach i Chosz czów ce, cho -
ciaż ta kże tam do cho dzi ło w ubie -

głym ro ku do po trą ceń (na Me -
hof fe ra i Cze rem cho wej). Więk -
szość wy pad ków w tej czę ści
dziel ni cy to zde rze nia sa mo cho -
dów, do któ rych do cho dzi ło naj -
czę ściej na Kla sy ków i Wa łu szew -
skiej. Tra dy cyj nie już za nie bez -
piecz ną uli cę na le ży uznać Pło -
cho ciń ską, na któ rej do szło w cią -
gu ro ku do ośmiu wy pad ków,
w tym czte rech po le ga ją cych
na na je cha niu na pie sze go. Z ko -
lei na Mo dliń skiej do cho dzi ło
pra wie wy łącz nie do zde rzeń mię -
dzy po jaz da mi. W re jo nie otwar -
te go za le d wie trzy la ta te mu wę -
zła z ul. Ku kliń skie go (do jazd
do mo stu) i przy ra tu szu zde rze -
nia mo żna okre ślić ja ko ma so we.
Czy żby Mo dliń ska na tym od cin -
ku zno wu wy ma ga ła prze bu do wy?

Fa tal nie pre zen tu je się w sta ty -
sty kach Ostródz ka. Na krót kim
od cin ku mię dzy Ju ran da ze Spy -
cho wa a Brze zi na mi zgi nę ła jed na
oso ba a dwie zo sta ły ran ne. Przy -
czy na? „Na je cha nie na pie sze go”.
Do kład nie z te go sa me go po wo du
zgi nął pie szy obok par ku na Ma -
gicz nej.

Czy sy tu acja jest lep sza na Tar -
cho mi nie i No wo dwo rach, gdzie
sieć dro go wa jest znacz nie lep sza

i nie bra ku je chod ni ków? Wręcz
prze ciw nie! Na za chód od Mo -
dliń skiej na szczę ście oby ło się bez
ofiar śmier tel nych, ale na skrzy żo -
wa niach My śli bor skiej z Po ra jów
i Świa to wi da oraz na Od kry tej
do na je chań na pie szych do cho -
dzi ło śred nio co trzy ty go dnie.

Pod ko niec ubie głe go ro ku kil ka
spo śród naj nie bez piecz niej szych ulic
zo sta ło wy po sa żo nych w pro gi wy -
spo we, któ re speł nia ją swo ją funk cję
tyl ko czę ścio wo, bo więk szość kie -
row ców prze je żdża mię dzy ni mi
z tro ski o za wie sze nie. Zde cy do wa -
nie le piej by ło by, gdy by wy ka zy wa li
się tro ską o pie szych, bo sta ty sty ki
wy pad ków z ich udzia łem są w Pol -
sce ka ta stro fal ne. Obec nie co pią ty
pie szy w Unii Eu ro pej skiej gi nie
wła śnie w na szym kra ju, a ry zy ko
po trą ce nia jest tu trzy krot nie więk -
sze, niż w są sied nich Niem czech. Pa -
nie i pa no wie, no ga z ga zu!

Do mi nik Ga dom ski

Plaga najechań na pieszych
� Najeżdżanie samochodami na pieszych to już
prawdziwa plaga. Najniebezpieczniejszymi ulicami Białołęki
w ubiegłym roku były Ostródzka, Myśliborska i Odkryta.

Co piąty
pieszy w Unii Europejskiej
ginie w Polsce, a ryzyko
potrącenia jest tu
trzykrotnie większe, niż
w sąsiednich Niemczech.
Panie i panowie, noga
z gazu!
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Na pokładzie
może znaleźć się
maksymalnie dwanaście
osób i tyle samo rowerów,
przy czym… podczas
wielu kursów pojemność
statku jest przekroczona.
Na wodzie kapitan jest
bogiem, dobrze byłoby
więc, gdyby był bogiem
mądrym.
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Pięć lat in ten syw nych dzia łań
przy nio sło efek ty – dział ka u zbie -
gu Bia ło łęc kiej i Przy ko sza ro wej
zo sta ła ofi cjal nie wy ty po wa na ja ko
lo ka li za cja no we go ośrod ka zdro -
wia. Bu do wa szpi ta la to nie zwy kle
wa żna in we sty cja dla miesz kań ców
Bia ło łę ki, a jed no cze śnie du ży wy -
da tek – ok. 50 mln zł. Li czy my
na nada nie wy so kie go prio ry te tu
tej in we sty cji po przez wpi sa nie jej
do bu dże tu m.st. War sza wy jesz cze
w tym ro ku, z re ali za cją nie póź -
niej niż do koń ca 2017 r.

O po wsta nie no wej pla ców ki
na te re nie tzw. Zie lo nej Bia ło łę ki

wspól nie z rad ny mi Plat for my
Oby wa tel skiej i człon ka mi Ko mi -
sji Po li ty ki Spo łecz nej wal czy łam
od 2011 ro ku. Czy tel ni cy „Echa”
część z dzia łań mo gli śle dzić
w ko lej nych pu bli ka cjach. Po ni żej
pre zen tu ję Pań stwu hi sto rię tych
dzia łań.

Ana li zy i dia gno za (2011 r.)
Mia sto sto łecz ne War sza wa

opu bli ko wa ło ra port „Stan zdro -
wia miesz kań ców War sza wy w la -
tach 1999–2008”, z któ re go wy ni -
ka ło, że bia ło łę cza nie za pa da ją
na cho ro by ukła du krą że nia czę -

ściej niż miesz kań cy in nych dziel -
nic. Na mo ją proś bę, ja ko prze -
wod ni czą cej Ko mi sji Po li ty ki Spo -
łecz nej i Ochro ny Zdro wia Ra dy
Dziel ni cy Bia ło łę ka, rad ni przy -
stą pi li do ana liz. Przy go to wa ną
dia gno zę przed sta wi li śmy miej -
skie mu Biu ru Po li ty ki Zdro wot -
nej, wska zu jąc na po trze bę utwo -
rze nia na te re nie Zie lo nej Bia ło -
łę ki no wej, pu blicz nej przy chod ni.

Ini cja ty wy uchwa ło daw cze
(2011–2012)

W ślad za dia gno zą Ko mi sja
Po li ty ki Spo łecz nej i Ochro ny

Zdro wia przy go to wa ła uchwa łę,
a po tem sta no wi sko „O po pra wę
opie ki zdro wot nej na te re nie
dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza -
wy”. „Echo” pre zen to wa ło za an -
ga żo wa nie bia ło łęc kich rad nych
w ar ty ku le „Zdro wie miesz kań -
ców bę dzie nie wa żne?”

Wspar cie rad nych mia sta
z Plat for my Oby wa tel skiej

Po pre zen ta cji na po sie dze niu
Ko mi sji Zdro wia m.st. War sza wy
Mar cin Hof f man (PO) oraz Ja ro -
sław Szo sta kow ski, prze wod ni czą -
cy klu bu PO za de kla ro wa li nam
wspar cie. Ra da m.st. War sza wy
przy ję ła sta no wi sko Ra dy Dziel -
ni cy Bia ło łę ka z 31.05.2012 ro ku
„O po pra wę opie ki zdro wot nej
na te re nie dziel ni cy Bia ło łę ka
m.st. War sza wy”. Dro ga do opra -
co wa nia roz wią zań w ce lu utwo -
rze nia no wej przy chod ni i ga bi ne -
tów le kar skich we wschod niej
czę ści dziel ni cy zo sta ła ofi cjal nie
otwar ta.

Jest kon cep cja
Na po sie dze niu Ko mi sji Po li ty -

ki Spo łecz nej i Ochro ny Zdro wia
z Biu rem Po li ty ki Zdro wot nej 23
paź dzier ni ka 2013 po wsta je kon -
cep cja wie lo spe cja li stycz nej przy -
chod ni ze szpi ta lem chi rur gii jed -
ne go dnia.

Po cząt ko wo za kła da li śmy lo ka -
li za cję przy chod ni przy no wo bu -
do wa nej szko le. Czy tel ni cy
„Echa” po zna li tę kon ce pję w ar -
ty ku le „Jest szan sa na pu blicz ną
przy chod nię przy Głę boc kiej?”.

Jed na kże w ma ju 2014 r., wo -
bec bra ku po twier dze nia przez
dy rek to ra Biu ra Ar chi tek tu ry
i Pla no wa nia Prze strzen ne go mo -
żli wo ści wy ko rzy sta nia dział ki
przy ul. Głę boc kiej, lo ka li za cję
uzna no za nie ak tu al ną.

Ka den cja 2015 – ma ni pu la cja
opo zy cji

18 ma ja Ra da Dziel ni cy jed no -
gło śnie pod ję ła sta no wi sko
w spra wie utwo rze nia wie lo spe -
cja li stycz nej przy chod ni wraz ze
szpi ta lem chi rur gii jed ne go dnia
na te re nie Bia ło łę ki.

Ze zdzi wie niem mu szę przy -
znać, że nie któ rzy bia ło łęc cy rad -
ni jak np. Piotr Ba siń ski, li der Ini -
cja ty wy Miesz kań ców War sza wy,
nie od ró żnia ją po trze by bu do wy
przy chod ni wraz ze szpi ta lem chi -
rur gii jed ne go dnia od spra wy bu -
do wy du że go szpi ta la pu blicz ne go
dla pół noc no -wschod niej czę ści
aglo me ra cji war szaw skiej. Wpro -
wa dza nie cha osu in for ma cyj ne go
i ba wie nie się „w po li ty kę” przez
Ini cja ty wę Miesz kań ców Bia ło łę ki
utrud nia bu do wę pu blicz nej przy -
chod ni. Wo je wódz ki szpi tal jest
ini cja ty wą ode rwa ną od lo kal nych
po trzeb miesz kań ców. Suk ces ma
wie lu oj ców, więc ta kże Pra wo
i Spra wie dli wość skie ro wa ło
na se sję ra dy mia sta pro jekt sta -
no wi ska w spra wie po trze by bu -
do wy ta kiej przy chod ni wraz ze
szpi ta lem jed ne go dnia.

Agniesz ka Bo row ska

Szpital będzie przy Białołęckiej
� Przychodnia ze szpitalem chirurgii jednego dnia zostanie zbudowana
na półtorahektarowej działce położonej przy ulicach Białołęckiej i Przykoszarowej.

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl
www.facebook.com/radna.agnieszka.borowska
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O pla cu pi sa li śmy cał kiem nie -
daw no – miał być spo so bem
na przy wró ce nie do ży cia zde wa -
sto wa nych bo isk i kor tów te ni so -
wych przy Pi cas sa. W we ry fi ka cji
wstęp nej zo stał od rzu co ny ze
wzglę du na ma łą licz bę gło sów.
– Po nie waż jed nak na tym eta pie
od siew pro po zy cji był bar dzo du -
ży, ze spół we ry fi ka cyj ny za de cy -
do wał o przy wró ce niu pla cu spor -
tów do gry – mó wi po my sło daw ca
pro jek tu Mar cin Ko ro waj.

Co to ozna cza? Ano to, że ma -
ją cy kosz to wać 600 ty się cy zło tych
plac prze szedł wła śnie do eta pu
gło so wa nia. Ma być ogól no do -
stęp ny, ale naj pierw trze ba moc -
no za in ge ro wać w za nie dba ne bo -
iska: ro ze brać to, co nie na da je
się do użyt ku, usta wić no we urzą -
dze nia, za in sta lo wać po de sty ta -
necz ne i za da sze nia – któ re bę dą

de mon to wa ne – i za chę cić miesz -
kań ców do ko rzy sta nia zeń. Pra ce
nie bę dą ta nie, bo ma ją kosz to -
wać 360 ty się cy – trze ba jed nak
pa mię tać, że ten te ren jest moc no
pod mo kły: przy wy so kim po zio -
mie Wi sły wy bi ja tam wo da grun -
to wa. To jest głów na przy czy na
bez u ży tecz no ści kor tów. Czy bę -
dzie to do bre miej sce dla upra -
wia nia spor tów? Co praw da
w pro jek cie jest pod nie sie nie te -
re nu – ale czy to wy star czy? – Te -
raz są tam kor ty, któ re ma ją na -
wierzch nię spe cja li stycz ną i ka ż de
pod nie sie nie wód jej szko dzi ło
– tłu ma czy Mar cin Ko ro waj.
– Nasz po mysł za kła da naj prost -
szą mo żli wą na wierzch nię, któ rej
za la nie nie za szko dzi a osu sze nie
bę dzie szyb kie.

Jak głosować? Czytaj na str. 3.
(red)

Jesz cze nie daw no ha sło „Ki no
na Bia ło łę ce” brzmia ło jak baj ka
o że la znym wil ku, ale to już prze -
szłość. Przy naj mniej na Tar cho mi -
nie. Funk cjo nu ją ce od paź dzier ni -
ka przy ul. van Go gha w ra mach
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
stu dyj ne Ki no na Bo ku cie szy się
umiar ko wa ną po pu lar no ścią, cho -
ciaż ce ny bi le tów – jak na war -
szaw skie wa run ki – i re per tu ar
– jak na wa run ki bia ło łęc kie – nie
są złe. Ki no ma ni, któ rym zbrzydł
za pach po pcor nu w sa lach mul ti -
plek sów, za 15 zł mo gli tu obej rzeć
np. no wość, me lo dra mat „Wiek
Ada li ne” z Bla ke Li ve ly i Mi chie -
lem Hu isma nem. Za sad ni czym
mi nu sem ki na są go dzi ny se an sów:
np. 15:00 w śro dę i 20:00 w czwar -
tek… i to ko niec. Nic dziw ne go, że
więk szość miesz kań ców za chod -

niej Bia ło łę ki cze ka z utę sk nie -
niem na mul ti pleks, któ ry zo sta nie
otwar ty za dwa la ta w Ga le rii Pół -
noc nej przy Świa to wi da.

Czym jest Ki no łę ka?
No we ki na mo gą jed nak po -

wstać wcze śniej, dzię ki bu dże to wi
par ty cy pa cyj ne mu na przy szły
rok. W gło so wa niu 16–26 czerw ca
bę dzie mo żna od dać głos na pro -
jekt Agniesz ki Bo row skiej „Ki no -
łę ka”. Pod tą zgrab ną na zwą kry je
się… sie dem kin, oczy wi ście nie -
du żych. W skład pro jek tu we szły -
by: ki no w sa li wi do wi sko wej Bia -
ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry
przy Głę boc kiej, ze staw do ki -
na ple ne ro we go i pięć ze sta wów
ki na do mo we go z rzut ni ka mi,
któ re by ły by wy ko rzy sty wa ne
w Zie lo nej Bi blio te ce, gim na zjach

przy ul. Ko biał ka i Ostródz kiej
oraz pa ra fiach przy Ostródz kiej
i Głę boc kiej. W cią gu pię ciu mie -
się cy przy szłe go ro ku od by ło by
się w su mie 125 po ka zów fil mo -
wych (w tym w czte rech miej scach
pod chmur ką: w par ku Ma gicz na,
Bo cia nim Za kąt ku, Tru ska wo -
wym Po lu i po la nie nad Ka na łem
Że rań skim). Ki no łę ka dzia ła ła by
więc z da la od Ki na na Bo ku i nie
sta no wi ła dla nie go kon ku ren cji.

Wy świe tla nie fil mów na nie zbyt
du żym ekra nie i dys ku sje po se -
an sach to cie ka wy po mysł na wy -
da rze nia kul tu ral ne, war to jed nak
za dać so bie py ta nia: czy jest
na nie po pyt? Prze ko na my się
po ogło sze niu wy ni ków te go rocz -
ne go gło so wa nia.

Jak głosować? Czytaj na str. 3.
DG

Wysyp kin na Białołęce?
� Białołęka ma kino studyjne, w 2017 roku dostanie multipleks… a już w przyszłym
roku może powstać aż siedem kolejnych!

Na Bia ło łę ce ma my ta kże ki no ple ne ro we – w par ku Hen ry kow skim

Plac sportów zamiast
ruin boisk na Picassa
� Plac sportów miejskich przy Picassa odpadł po
wstępnej selekcji projektów budżetu partycypacyjnego.
Czy to oznacza, że dawne boiska i korty BOS nie zyskają
nowego oblicza w przyszłym roku?

Korty mają być zastąpione placem sportów miejskich

źródło: pokazyfilm
ow

e.pl







Ba ra ko wóz
Ba ra ko wóz to po mysł Bia ło łęc -

kie go Ośrod ka Kul tu ry na oży wie -
nie par ku. W so bo ty i nie dzie le
mo żna spo tkać w nim ani ma to rów,
któ rzy za ba wia ją naj młod szych. Są -
dzi cie, że zna cie wszyst kie gry ple -
ne ro we? Za nim to po wie cie, le piej
udaj cie się do par ku Pi cas sa.

Ki no sa mo cho do we
Let nie Ki no Sa mo cho do we to

co mie sięcz ny cykl od by wa ją cy się
na par kin gu przy Cen trum Han -
dlo wym Ma ry wil ska 44. W ka żdą
ostat nią so bo tę mie sią ca, aż
do koń ca wrze śnia, pre zen to wa -
ne bę dą naj gło śniej sze fil my
ostat nich lat. Naj bli ższy po kaz

już 27 czerw ca o 21:45. Zo ba czyć
bę dzie mo żna film „Jobs”, opo -
wia da ją cy hi sto rię jed ne go
z twór ców po tę gi kor po ra cji Ap -
ple Ste ve'a Job b sa. Jak dzia ła ki -
no sa mo cho do we? Wy star czy za -
par ko wać swo im sa mo cho dem,
ro we rem, sku te rem na par kin gu
przy ul. Ma ry wil skiej 44 i na sta -
wić ra dio na po da ne przez or ga -
ni za to ra fa le. To wszyst ko! Film
oglą da się na ekra nie o wy mia -
rach 15 × 10 m – oczy wi ście bez -
płat nie.

Zmy sła ki
„Zmy sła ki”, czy li otwar te so bo -

ty dla ro dzin z dzieć mi, to pro po -
zy cja dla dzie ci w wie ku 5–9 lat
i ich ro dzi ców. W go dzi nach
od 11:00 do 17:00, w ka żdą so bo -
tę, od by wa ją się w Bia ło łęc kim
Ośrod ku Kul tu ry bez płat ne ani -
ma cje kul tu ral ne, któ rych te ma -
tem prze wod nim jest po zna wa nie
oto cze nia za po mo cą zmy słów.
Oprócz „Zmy sła ków” w ka żdy
pierw szy dzień week en du otwie ra
się w BO Ku świe tli co -ka wiar nia
dla naj młod szych (od
godz. 14:00), a wraz z koń cem ro -
ku szkol ne go ru szy ka wiar nia
na ta ra sie. Wię cej in for ma cji
na www.bok.waw.pl.

mj
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Za miast szko ły i przed szko la
To czte ry ró żne tur nu sy te ma -

tycz ne, trwa ją ce po 5 dni ka żdy,
a ich pro gram skła da się z za baw
roz wi ja ją cych dzie ci ar ty stycz nie
i spor to wo. Mo wa o „Le cie u van
Go gha”, czy li pół ko lo niach w BO -
Ku, któ re roz po czy na ją się 29
czerw ca. Na czym po le ga ją? Za pi -
su jąc po cie chę na je den z tur nu sów
ro dzi ce do sta ją mo żli wość prze ka -
za nia dziec ka do Bia ło łęc kie go
Ośrod ka Kul tu ry, pod opie kę wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry in struk to rów.
Tur nu sy trwa ją od po nie dział ku
do piąt ku, w godz. 7:30–17:30 i de -
dy ko wa ne są dwóm gru pom wie ko -
wym: 6–8 i 9–12 lat.

Te atr, ra dio i in ne atrak cje
Pro gram ar ty stycz nych pół ko lo -

nii prze bie ga pod czte re ma ha sła -
mi te ma tycz ny mi: „aLe cYRk”
(od 29 czerw ca do 3 lip ca), „te atr
z pU deł kA” (od 6 do 10 lip ca),
„oGro dY u vAn Go ghA” (13–17
lip ca) oraz „pTa Sie rA dio” (20–24
lip ca). Ka żdy tur nus po świę co ny
jest in nej dzie dzi nie sztu ki, co
umo żli wi dzie ciom po zna nie taj ni -
ków za rów no po pi sów cyr ko wych,
jak i te atru czy roz gło śni ra dio wej.
Nie któ re z punk tów pro gra mu to:
„Cyrk Ein ste ina” – po ka zy o te -
ma ty ce roz ryw ko wo -na uko wej
uka zu ją ce fi zy kę i che mię „do gó ry
no ga mi”, two rze nie wła snej au dy -

cji ra dio wej pod okiem pro fe sjo -
nal ne go pro du cen ta mu zycz ne go,
pi sa nie sztu ki te atral nej wraz z ak -
to rem i in struk to rem te atral nym,
ma lo wa nie ob ra zów do wa ka cyj nej
ga le rii w BO Ku. .

Nie tyl ko sztu ka
Za ję cia pro wa dzo ne bę dą

przez in struk to rów BO Ku, Ze -
spo łu Ma zow sze, dzien ni ka rzy
TVP i Pol skie go Ra dia, ar ty stów
cyr ko wych, per for me rów, gra fi -
cia rzy i stre et wor ke rów. Atrak cje
ar ty stycz ne uroz ma ico ne zo sta ną
przez za ję cia spor to we (wspi nacz -
ka, pły wa nie), re kre acyj no -spor -
to we (gry i za ba wy na wol nym po -

wie trzu) i wy ciecz ki (m.in.
do TVP i Fil har mo nii Na ro do -
wej). Za pi sy na pół ko lo nie trwa ją
od po cząt ku czerw ca. War to do -
dać, że licz ba miejsc jest ogra ni -
czo na ze wzglę du na li mit 15 osób
w jed nej gru pie. Koszt uczest nic -
twa w pół ko lo niach to 490 zło -

tych. W ce nie prze wi dzia no wy ży -
wie nie i… do ku men ta cję zdję cio -
wą, w związ ku z czym ka żde
dziec ko otrzy ma pa miąt kę z wa -
ka cji. Wię cej in for ma cji na stro -
nie www.bok.waw.plo raz pod nu -
me rem te le fo nu 22 614–66–56.

mj

Wakacyjna nuda? Nie dla dzieci
� Nadszedł koniec roku szkolnego, a tym samym początek bólu głowy rodziców
– co zrobić z dziećmi w wakacje? Ciekawą propozycję ma Białołęcki Ośrodek Kultury.

Ka żde go la ta brze gi Za le wu Ze -
grzyń skie go są jed nym z naj chęt -
niej od wie dza nych przez bia ło łę -
czan miejsc na ma pie na szej aglo -
me ra cji. W tym ro ku mo da za pew -
ne się utrzy ma, więc Za rząd Trans -
por tu Miej skie go uru cha mia do -
dat ko we kur sy li nii 735 i w miej sce
krót kich au to bu sów wy sy ła do jej
ob słu gi naj więk szy ta bor, czy li
prze gu bo we so la ri sy. W prak ty ce
ozna cza to, że au to bu sy nad Za lew
bę dą od je żdżać z pę tli Że rań FSO
co 20 mi nut: li nią 705 do je dzie my
do Nie po rę tu i Bia ło brze gów, li -
nią 735 do Nie po rę tu i Ze grza Po -

łu dnio we go. W gra ni cach Bia ło łę -
ki obie li nie za trzy mu ją się
na przy stan kach Że rań FSO, Kon -
wa lio wa i Pło cho ciń ska, a na żą da -
nie ta kże na przy stan kach Ka nał
Że rań ski, Wart ka, Ce men tow nia,
PKP Że rań, Pły to wa, Za ple cze,
Za kła dy Zbo żo we, Bru szew ska,
Bia ło łę ka, To ma szew, Wil ko wiec -
ka, Sza mo cin, Ko biał ka i Dłu go -
rzecz na. War to z nich sko rzy stać
czy jed nak wał wi śla ny i ma ła pla -
ża na Tar cho mi nie są wy star cza ją -
cą od po wie dzią na po pyt na słod -
kie le ni stwo nad wo dą?

Do mi nik Ga dom ski

Więcej autobusów
nad Zalew Zegrzyński
� ZTM zachęca do letnich wyjazdów na plaże
nad Zalewem Zegrzyńskim. Od soboty 13 czerwca
autobusy linii 735 będą kursować częściej.

Jeden z turnusów półkolonii poświęcony jest teatrowi.
Warsztaty teatralne zakończą się wystawieniem własnej sztuki

Lato nic nie kosztuje
� Nadeszła najcieplejsza pora roku. W tym okresie ze
zwiększonym wysiłkiem szukamy atrakcji, które mogłyby
zapełnić czas wolny nasz i naszych dzieci. Dobrze, jeśli
będą to wydarzenia bezpłatne i plenerowe. Oto trzy
propozycje, które mogą stanowić urozmaicenie dla
weekendowego grillowania.



Są siedz kie atrak cje
Nad cho dzą ce la to miesz kań cy

przy wi ta ją w są siedz kim i sie lan ko -
wym kli ma cie. Do brą roz grzew kę
na ca ły dzień za pew ni Bia ło łęc ki
Ośro dek Spor tu, któ ry od go dzi -
ny 10:00 po pro wa dzi spor to wy po -
ra nek. Ani ma to rzy i tre ne rzy
z BOS -u nie tyl ko po mo gą za po -
biec kon tu zji, ale po zwo lą też od -
dać się du cho wi zdro wej ry wa li za -
cji przy nie olim pij skich, acz ro dzin -
nych kon ku ren cjach. W po łu dnie
przyj dzie za to po ra na Pierw sze
Śnia da nie Są siedz kie w par ku Pi -
cas sa, któ re po zwo li po si lić się
przed ca łym dniem atrak cji, wśród
któ rych znaj dą się m.in. warsz ta ty
bęb niar skie, ku glar skie, ple ce nia
wian ków i two rze nia lam pio nów.
Po po rze obia do wej bę dzie zaś mo -
żna wziąć udział w grze te re no wej,
w któ rej głów nym za da niem bę dzie
od na le zie nie mi tycz ne go kwia tu
pa pro ci. Przy da się do bra orien ta -
cja w te re nie, a ta kże zna jo mość
ro ślin no ści i wie dza o Bia ło łę ce.
Wie czo rem or ga ni za to rzy za pro szą
miesz kań ców na wspól ne ogni sko,

a ta kże pod róż au to bu so wym
„ogór kiem” po dziel ni cy.

Te atr pod go łym nie bem
Uko ro no wa niem ca łe go dnia bę -

dzie wy stęp ukra iń skie go Lwow skie -
go Aka de mic kie go Te atru Wo skre -
sin nia – jed ne go z naj bar dziej zna -
nych na świe cie te atrów ulicz nych.
Ze spół wy sta wi w par ku Pi cas sa
spek takl „Glo ria”. Te atr był już kil -
ku krot nie za pra sza ny do Pol ski, mię -
dzy in ny mi na Mię dzy na ro do wy Fe -
sti wal Te atrów Ulicz nych w Je le niej
Gó rze i Fe sti wal Sztu ka Uli cy
w War sza wie. W swo ich przed sta -

wie niach ar ty ści z Ukra iny łą czą po -
pi sy akro ba tycz ne, wy stę py ku glar -
skie, grę ak tor ską, mu zy kę oraz ele -
men ty pi ro tech nicz ne, two rząc tym
sa mym zja wi sko we ro dzin ne wi do -
wi ska ple ne ro we. Spek takl „Glo ria”
jest opo wie ścią o ry tu ałach, to wa rzy -
szą cych przez wie ki ludz ko ści. Uka -
za ne w nim oby cza je, a ta kże hi sto ria
od wiecz nej wal ki dwóch ży wio łów
– ognia i wo dy – sta ją się me ta fo rą
ludz kie go ży cia, peł ne go tru dów
i prze ci wieństw, z któ re go wy ni ka je -
den mo rał: do bro za wsze zwy cię ży.
Wstęp wol ny, po czą tek o 21:30.

mj
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Świętuj lato w parku Picassa
� Wielkimi krokami zbliżają się Dni Białołęki, w których obchody zaangażowało się
wiele organizacji i środowisk. 20 czerwca, za sprawą warsztatów, animacji oraz teatru
ulicznego, ożyje również park Picassa.

Choć by to, że czter na sto lat ko -
wie z Bia ło łę ki gra jąc ja ko LA Ba -
sket War sza wa prze szli jak bu rza
przez ćwierć fi na ły i pół fi na ły oraz
spra wi li nie la da sen sa cję zo sta -
wia jąc w ty le po nad 100 dru żyn
– w tym tak uzna ne klu by jak
WKS Śląsk Wro cław, Sta lo wą Wo -
lę, GTK Gdy nia czy Trefl So pot.

Do pie ro w roz gryw kach o fi nał
tra fi li na po grom ców – póź niej -

szych zwy cięz ców tur nie ju z To ru -
nia – oraz WKK Wro cław. Po ko -
na li jed nak Za stal Zie lo na Gó ra
oraz klub z Wo dzi sła wia Ślą skie -
go – i za ję li pią te miej sce w kra ju,
a gra ją cy z nu me rem 25 Da mian
Skow roń ski otrzy mał po wo ła nie
do ka dry na ro do wej.

Gra tu la cje!

(red)

Rozgromili koszykarskie gwiazdy
� Drużyna trenerów Tomasza Wiśnika i Wojciecha
Dubniewskiego złożona głównie z uczniów Gimnazjum
nr 121 w zakończonych w Toruniu finałach mistrzostw
Polski zdobyła V miejsce. Co w tym nadzwyczajnego?

Teatr Woskresinnia to gwarancja wyjątkowego widowiska

Stoją od lewej: trener Tomasz Wiśnik, Piotr Gronwald, Mikołaj
Jaworowski, Damian Skowroński, Jan Czech, Bartosz Kucharski,
kpt. Kacper Piechowicz i trener Wojciech Dubniewski. Klęczą
od lewej: Olek Szymański, Bartosz Cecot, Sebastian Zabielski,

Kacper Kurowski, Mariusz Stanisławski, Eryk Sulima
i Igor Sagan

źródło: m
at. prasow
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Ka żdy, kto choć raz od wie dził
bi blio te kę w Chosz czów ce zgo dzi
się z opi nią, że po trze bu je ona no -
wej sie dzi by. Pla ców ka przy ul. Ra -
ci bor skiej dzia ła w lo ka lu wiel ko ści
śred nie go miesz ka nia bez ogrze -
wa nia, to a le ty i do stę pu do bie żą -
cej wo dy, ale cie szy się du żą po pu -
lar no ścią. W ubie głym ro ku od wie -

dzi ło ją po nad 18 tys. osób. Szan są
na no wą sie dzi bę dla tej bi blio te ki
jest pro jekt zło żo ny przez… bur -
mi strza Pio tra Ja wor skie go. Pro po -
nu je on, by wy dać 585 tys. zł na za -
ku pie nie w Chosz czów ce lo ka lu
o po wierzch ni 80–120 m2 i urzą -
dze nie w nim pla ców ki na mia -
rę XXI wie ku.

– Pro jekt za kła da or ga ni za cję
no wo cze snej bi blio te ki, słu żą cej
czy tel ni kom do zdo by wa nia wie -
dzy, roz wo ju pa sji i za in te re so wań
oraz kul tu ral ne go spę dza nia cza -
su – pi sze po my sło daw ca. – W ra -
mach dzia łal no ści edu ka cyj no -
-kul tu ral nej w pla ców ce pro wa -
dzo ne bę dą: te ma tycz ne lek cje bi -
blio tecz ne, spo tka nia au tor skie,
wie czo ry li te rac kie i po etyc kie,
spek ta kle te atral ne, wy sta wy oko -
licz no ścio we, za ję cia mu zycz ne,
pla stycz ne i warsz ta to we dla dzie -
ci, kon cer ty mu zycz ne, fe sty ny dla
czy tel ni ków i oko licz nych miesz -
kań ców. W bi blio te ce usy tu owa ne
bę dą sta no wi ska kom pu te ro we
z bez płat nym do stę pem do in ter -
ne tu.

Nie ja ko kon ku ren cyj ny pro jekt
zgło sił rad ny Fi lip Pelc. Chciał by
on po wo ła nia w Chosz czów ce do -
mu kul tu ry, w któ rym od by wa ły by
się pro jek cje fil mów, za ję cia dla
dzie ci, warsz ta ty kra wiec kie, ku li -
nar ne, ję zy ko we, spo tka nia klu bu
se nio ra, warsz ta ty fo to gra ficz ne.

– Dom miał by być miej scem
spo tkań, któ ry sprzy jał by in te gra -

cji miesz kań ców – pi sze pro jek to -
daw ca. – Swo im dzia ła niem miał -
by przy po mi nać „3 po ko je z kuch -

nią”. Na te re nie Płud, Chosz -
czów ki i Bia ło łę ki Dwor skiej bra -
ku je miejsc, w któ rych lo kal na
spo łecz ność mo gła by się spo tkać.

Dom kul tu ry miał by dzia łać
w wy na ję tym przez sa mo rząd do -
mu z ogro dem, co na le ży uznać
za du ży mi nus pro jek tu. Po dat ni -
cy za in we sto wa li by w cu dzą wła -
sność i na wet przy naj lep szej

współ pra cy z wła ści cie lem lo ka lu
nie mo gą mieć pew no ści, że dom
kul tu ry zo sta nie „na za wsze”.
Po dru gie pie nią dze z bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go by ły by tyl ko
na rok 2016. Co da lej? Fi nan so -
wa nie mu sia ła by prze jąć dziel ni ca
al bo Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
co na tym eta pie nie jest oczy wi -
ste. A mo że pro jekt rok rocz nie
sta wał by w szran ki w gło so wa niu
nad bu dże tem par ty cy pa cyj nym?
A je śli za któ rymś ra zem nie wy -
gra? Ten przy kład po ka zu je, jak
wie le wad ma re gu la min bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go, a pod sta wo wy
błąd to ogra ni cza nie pro jek tów
do jed ne go ro ku. Ale być mo że
miesz kań cy Chosz czów ki uzna ją
mi mo to, że lep szy dom kul tu ry
w wy na ję tym lo ka lu z pew nym fi -
nan so wa niem na rok niż ża den.

Środ ko wa Bia ło łę ka ma do roz -
dy spo no wa nia mi lion zło tych,
więc teo re tycz nie oba pro jek ty
mo gą zo stać zre ali zo wa ne w przy -
szłym ro ku. Wy ma ga to jed nak
mo bi li za cji przy gło so wa niu.

Jak głosować? Czytaj na str. 3.
Do mi nik Ga dom ski

Trochę kultury w Choszczówce: na co postawimy?
� Dwa kosztowne, ale ważne dla Choszczówki projekty będą poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.

Dom kultury
miałby działać
w wynajętym przez
samorząd domu
z ogrodem, co można
uznać za duży minus
projektu. Podatnicy
zainwestowaliby w cudzą
własność i nawet
przy najlepszej współpracy
z właścicielem lokalu nie
mogą mieć pewności, że
dom kultury zostanie
„na zawsze”.

Białołęckie biblioteki – jak Nautilus – to malutkie domy kultury.
Stworzymy taki w Choszczówce?

źródło: w
w

w.bialoleka.e-bp.pl

Pod gło so wa nie w bu dże cie par -
ty cy pa cyj nym pod da ny jest bo -
wiem pro jekt roz bu do wy te go pla -
cu. Po więk szyć się ma bo isko wie -
lo funk cyj ne, a wo kół nie go po -
wsta nie ście żka as fal to wa dla rol -
ka rzy i wrot ka rzy oraz ma łych ro -
we rzy stów. Sam plac zy ska no we
urzą dze nia sto sow nie do wie ku
użyt kow ni ków (huś taw ki, zje -
żdżal nie i ka ru ze le) a piasz czy ste
pod ło że bę dzie za mie nio ne
na bez piecz ne z pian ki po li ure ta -
no wej. Do te go na sa dze nia zie le ni
i wię cej ła wek – tak, by miej sce
nie słu ży ło tyl ko (naj)młod szym,
ale i ich opie ku nom i mi ło śni kom
spa ce rów. Pro jekt za kła da ta kże
zbu do wa nie par kin gu dla osób ko -
rzy sta ją cych z te re nu re kre acyj ne -
go oraz po rząd ne do świe tle nie go
no wy mi la tar nia mi za si la ny mi
z pa ne li sło necz nych.

– Je śli pro jekt zo sta nie wy bra -
ny, to „Tru skaw ko we Po le” sta -

nie się lo kal nym cen trum
na świe żym po wie trzu, w któ rym
od by wać się bę dą prze ró żne im -
pre zy dla dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych. Or ga ni zo wa ne bę dą też
roz ma ite ama tor skie za wo dy
spor to we dla osób w ka żdym
wie ku – mó wi rad ny Wal de mar
Ro szak, au tor pro jek tu.

„Tru skaw ko we Po le” znaj du je
się w bez po śred nim są siedz twie
Szko ły Pod sta wo wej nr 231. Plac
za baw przy szko le jest ma ły i nie -
wy star cza ją cy dla po nad 700
uczniów. W 2014 r. wy bu do wa no
dro gę łą czą ca szko łę z te re nem
re kre acyj nym. Dzię ki niej, dzie ci
bę dą mo gły szyb ko i bez piecz nie
tam do trzeć. Być mo że wkrót ce
do znacz nie bar dziej atrak cyj ne -
go te re nu.

(red)

Jak głosować? Czytaj na str. 3.

„Truskawkowe Pole”
się rozrośnie?
� W maju opisywaliśmy najlepiej – naszym zdaniem
– przemyślany plac zabaw na Białołęce. Może się
okazać, że w przyszłym roku „Truskawkowe Pole”
przy ul. Echa Leśne jeszcze bardziej zyska
na atrakcyjności…
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Przy prak tycz nie wszyst kich
szko łach na Bia ło łę ce przez pięć
dni w ty go dniu do cho dzi do ab sur -
du: ro dzi ce bo ją się wy sy łać dzie ci
sa me do szko ły ze stra chu
przed sa mo cho da mi, więc do wo żą
je… sa mo cho da mi. W efek cie oko -
li ce szkół są peł ne aut par ku ją cych
„tyl ko na chwi lę” gdzie po pad nie:
na jezd ni, na chod ni ku, na traw ni -
ku, na środ ku skrzy żo wa nia, w za -
to ce… Jak te mu za ra dzić?

Bur mistrz Piotr Ja wor ski za po -
wia da, że przy no wych szko łach
(a Bia ło łę ka bu du je ich zde cy do -
wa nie naj wię cej w War sza wie) po -
wsta ną przy stan ki „kiss&ri de”,
czy li miej sca, w któ rych mo żna
bez piecz nie zo sta wić dziec ko. To
roz wią za nie sto so wa ne w wie lu
kra jach Eu ro py (Cze si ma ją na -
wet spe cjal ny znak dro go wy
K+R). Jest ta kże szan sa na wy -
zna cze nie miejsc przy ist nie ją cych
szko łach.

– „Po ca łuj i jedź” al bo „Bu ziak
i w dro gę”. Któ rą pol ską na zwę
wy bie ra cie dla sys te mu kiss & ri -
de na Bia ło łę ce? – py ta na Fa ce -
bo oku bur mistrz.

Na ra zie ko men ta to rzy są zgod -
ni: na zwa nie jest istot na, istot na
jest funk cja. I to, że by punk ty

K+R nie by ły za sta wia ne przez
par ku ją cych „tyl ko na chwi lę”.

Do mi nik Ga dom ski

Będziemy mieć „Pocałuj i jedź”?
� Przy powstających na Białołęce szkołach znajdą się specjalne miejsca dla
rodziców dowożących dzieci samochodami. Jak je nazwać?

Od po nie dział ku do czwart ku
ucznio wie z pod sta wó wek nr 31
i nr 112 przy je żdża ją na lek cje
do Za kąt ka. W dwóch wia tach
– lnia nej i chle bo wej od by wa ją się
warsz ta ty „Jak to z lnem by wa -
ło?” oraz „Od zia ren ka do bo -
chen ka”. Na lek cjach z su szo ne go
lnu od dzie la ją paź dzie rze w mię -
dli cy, na stęp nie za po mo cą szczo -
tek wy łu sku ją nit ki do ką dzie li.
Na ukę -za ba wę koń czą tka jąc
na mi nia tur kach kro sna.

W wia cie chle bo wej po zna ją
tra dy cyj ne na rzę dzia do upra wy
ro li. Sto wa rzy sze nie Mo ja Bia ło -
łę ka przy go to wa ło mi nia tur ki płu -
gów, bron, któ ry mi dzie ci orzą
i przy go to wu ją zie mię do za sia nia
zbo ża. Po tem młó cą ce pem, roz -
pa la ją piec chle bo wy i wła sno -
ręcz nie pie ką chleb.

Po dob ne warsz ta ty są prze pro -
wa dza ne w week en dy i bio rą
w nich udział ca łe ro dzi ny. Cie ka -

wost ką jest to, że spo tka nia in te -
re su ją na wet do ro słych. – To
urzą dze nie słu ży do mię dle nia
lnu! U mo jej bab ci w sto do le ta -
kie sta ło, ja ko dziec ko by łam
prze ko na na, że to na rzę dzie tor -
tur – śmia ła się jed na z pań. Dla
wie lu osób od kry ciem by ło rów -
nież, że po cho dze nie na zwy paź -
dzier nik wzię ło się od „paź dzie -
rzy” – czy li ka wał ków su che go lnu
spa da ją cych na zie mię pod czas
mię dle nia. Ca łe wsie w paź dzier -
ni ku ob ra bia ły len i le ciut kie paź -
dzie rze fru wa ły w po wie trzu. Stąd
na zwa mie sią ca – paź dzier nik.

Naj bli ższe ter mi ny ogól no do -
stęp nych warsz ta tów:

– 20 czerw ca (so bo ta)
godz. 12.13 – Jak to z lnem by wa -
ło, godz. 14.15 – Od zia ren ka
do bo chen ka

Do dat ko wo 20 czerw ca od bę -
dzie się gra miej ska Noc Ku pa ły.

Agniesz ka Bo row ska

Innowacyjna nauko-zabawa
� Uczniowie białołęckich szkół sale lekcyjne mają…
w parku. To edukacyjny „Zakątek o Kulturze Mazowsza”
– przestrzeń w parku Magiczna, specjalnie przygotowana
przez urząd dzielnicy, we współpracy z Państwowym
Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Stowarzyszeniem
Moja Białołęka. W najbliższe weekendy z atrakcji będą
mogli korzystać wszyscy chętni, za darmo.

„Pocałuj i jedź” albo „Buziak i w drogę”?
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NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam działkę 2000 m2, w tym 1000 las.
Wieś Wysychy kierunek Wyszków, 44 km od
Warszawy. Ogrodzona, prąd, woda, dogodny
dojazd. Niezabudowana, możliwość budowy
domów jednorodzinnych. 508-385-718

DOM SPRZEDAM
·Dom jednorodzinny 117,54 m, działka 583 m2,
cena 660000 zł. Góra – 3 pokoje i łazienka, dół
salon, kuchnia otwarta, jadalnia, łazienka. Osiedle
zamknięte ul. Mehoffera Choszczówka. Cena do
negocjacji. 695-57-90-90

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

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

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
·Czysczenie dywanów i tapicerki 504-546-919
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Skup książek i staroci 516-811-480
·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

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

NNaapprraawwaa  kkoommppuutteerróóww..  UUssłłuuggii  iinnffoorrmmaattyycczznnee..
TTaanniioo,,  sszzyybbkkoo  ii ssoolliiddnniiee..  660088--119999--000055

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy rynny obróbki. Docieplenia tynki
akrylowe i silikonowe. Bezpłatna wycena.
Materiały wykonawstwo. Białołęcka 166a tel.22
741-85-61, 535-129-756

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

ELEKTRYK UPRAWNIENIA SEP NAPRAWY,
REMONTY KONSERWACJE TEL.

660-592-386

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·www.malowanie-remont.pl 536-482-303

FINANSE
·Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź.
Tel. 668-681- 888
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683

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

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

AAggeennccjjaa  PPrraaccyy  IInntteerrkkaaddrraa  KKRRAAZZ  nnrr  33337722  zzaattrruuddnnii
KKAASSJJEERRÓÓWW  oodd  zzaarraazz!!!!!!  tteell..  2222 337799--7711--0077

·Poszukuję odpowiedzialnej, doświadczonej,
dyspozycyjnej, wesołej i w miarę silnej kobiety do
opieki nad moją mamą (67 lat) chorą na
Alzheimera. Nr tel. 791-792-888

PPrraaccaa  nnaa  ssttaałłee  lluubb  ddooddaattkkoowwaa  ww sskklleeppaacchh
ssppoożżyywwcczzyycchh  ppoollsskkiieejj  ffiirrmmyy  MMaarrccPPooll  SS..AA..

ww WWaarrsszzaawwiiee  ww ddzziieellnniiccaacchh  BBiiaałłoołłęękkaa,,  PPrraaggaa
PPóółłnnoocc,,  PPrraaggaa  PPoołłuuddnniiee..  KKoonnttaakktt::  2222 554477  ––

0055--4422,,  CCVV  nnaa  aaddrreess  ee--mmaaiill::
pprraaccaa@mmaarrccppooll..wwaaww..ppll

·Praca zmianowa w ochronie. Stawka od 5 zł
netto. Tel. 512-479-186
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

·Zatrudnimy ELEKTRYKA/MECHANIKA
(wymagane doświadczenie na podobnym
stanowisku i SEP 1kV) praca
w Legionowie, kontakt:
kadry@piekarnianowakowski.pl

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

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

RÓŻNE
·SKLEP „U RENI”, BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA
PRODUKCJI POLSKIEJ. TANIE BIUSTONOSZE
FIRM AVA, KINGA, GAJA I INNE. TARGOWISKO
ŚWIATOWIDA RÓG ĆMIELOWSKIEJ, PAW. NR 8.
ZAPRASZAM:)
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

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

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Ka żda kla sa by ła szko lo na od -
dziel nie (do dat ko wo dzie ci zo sta ły
po dzie lo ne na gru py). Za pla no wa -
no go dzi nę ćwi czeń prak tycz nych
z ra tow ni ka mi w ze rów kach oraz
po dwie go dzi ny w kla sach 1–6.

Dłu go fa lo wy plan za kła da, aby
ka żde dziec ko by ło prze szko lo ne
sie dem ra zy pod czas na uki
w szko le – ka żde go ro ku od ze -
rów ki do szó stej kla sy.

Ra da ro dzi ców, któ ra sfi nan -
so wa ła szko le nia, bę dzie w naj -
bli ższych mie sią cach kon tak to -
wać się z dy rek to ra mi są sied nich
gim na zjów i tam tej szy mi ra da mi
ro dzi ców, aby po roz ma wiać
o prze pro wa dze niu po dob nych
ini cja tyw.

Do bry po mysł?
MP

Nauka pierwszej pomocy
już w podstawówce
� Blisko tysiąc uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 314
zostało przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy
oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia. Obecnie (do połowy czerwca) trwają szkolne
konkursy utrwalające wiedzę, a wcześniej – w drugiej
połowie maja – odbyły się warsztaty z profesjonalnymi
ratownikami.

W roz mo wach z ni mi, ja ko po -
my sło daw czy nie pro jek tu i ini cja -
tor ki ak cji „Bia ło łę ka jest ko bie -
tą”, czę sto sły sza ły śmy o pro ble -
mie bra ku miej sca, w któ rym mo -
żna by swo bod nie re ali zo wać od -
dol ne, są siedz kie ini cja ty wy, roz wi -
jać za in te re so wa nia, dzie lić się
umie jęt no ścia mi i wspól nie two -
rzyć miej sce dla sie bie i dla in nych.

Tak zro dził się po mysł, by
spraw dzo ne na tzw. Zie lo nej Bia -
ło łę ce „3 po ko je z kuch nią”, zor -
ga ni zo wać ta kże dla Tar cho mi na
i No wo dwo rów.

Ci, któ rzy zna ją to miej sce
na Głę boc kiej, wie dzą, jak jest wy -
jąt ko we. Wszy scy ma ją mo żli wość
or ga ni za cji tam wła snych przed -
się wzięć kul tu ral no -spo łecz nych,
hob by stycz nych, edu ka cyj nych.
Mo gą tam ta kże przyjść po pro stu
po to, by spo tkać lu dzi, po znać są -
sia dów, wspól nie spę dzać czas.

Nie prze ko na ni pod da ją w wąt -
pli wość to, czy war to na tym te re -
nie in we sto wać w ko lej ną pla ców -
kę, sko ro dzia ła tu Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry, bi blio te ki czy
obiek ty ośrod ka spor tu.

Ja ko au tor ki pro jek tu nie ma my
ta kich wąt pli wo ści. Na tym te re nie
miesz ka ty le dzie ci, mło dzie ży,
mło dych ro dzi ców, ale też ak tyw -
nych se nio rów, że ka żda in we sty -
cja, któ ra stwo rzy prze strzeń
do spo tkań, in te gra cji, twór cze go
i mą dre go spę dza nia cza su, roz wi -
ja nia za in te re so wań i an ga żo wa nia
się, ma du żą war tość. Sam pro jekt
za kła da za kup lo ka lu, któ ry bę dzie
wła sno ścią dziel ni cy i bę dzie prze -
zna czo ny na dzia łal ność spo łecz ną
w ra mach lo kal nych ini cja tyw
miesz kań ców. To miej sce spo tkań,
gdzie od by wać się bę dą nie od płat -
ne za ję cia o ró żnym cha rak te rze:
warsz ta ty dla ro dzi ców ma łych

i więk szych dzie ci, spo tka nia z eks -
per ta mi z ró żnych dzie dzin, spo -
tka nia z cie ka wy mi ludź mi, ko ła
za in te re so wań dla dzie ci, mło dzie -
ży, do ro słych i se nio rów.

O osta tecz nym kształ cie miej -
sca bę dą de cy do wać sa mi miesz -
kań cy. Ale naj pierw pro jekt mu si
zy skać ich po par cie w gło so wa niu,
któ re po trwa od 16 do 26 czerw -
ca. Mo żna gło so wać w in ter ne cie
– www.twoj bu dzet.um.war sza wa.pl,
głos mo żna też od dać w urzę dzie
dziel ni cy wy peł nia jąc kar tę
do gło so wa nia i wrzu ca jąc do żół -
tej skrzyn ki bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go lub wy sy ła jąc for mu larz
pocz tą.

Za de cy duj – Za gło suj – Stwórz!
www.fa ce bo ok.com/3po ko je

Jak głosować? Czytaj na str. 3.

Alek san dra Ga jew ska, Ilo na Łąc ka,
An na Maj chrzak i Mag da le na Ro gu ska

Nasze „3 pokoje z kuchnią” dla Tarchomina
� Czego od budżetu partycypacyjnego oczekują Tarchomin i Nowodwory?
Odpowiedzi jest zapewne wiele, bo i kreatywnych, zaangażowanych w tworzenie
swojej najbliższej przestrzeni i aktywnych mieszkańców tego obszaru nie brakuje.

Plan zakłada, aby każde dziecko było przeszkolone siedem razy
podczas nauki w szkole




