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Przy obec nym po zio mie ak tyw -
no ści spo łecz nej war sza wia ków

ze bra nie ty sią ca pod pi sów pod ja -
ką kol wiek ini cja ty wą jest wiel kim

suk ce sem. Tym cza sem au tor pe ty -
cji Ka mil Haj duk zdo łał uru cho -
mić na Bia ło łę ce ma chi nę, któ ra
do pro wa dzi ła do zło że nia w Urzę -
dzie m.st. War sza wy aż 9002 pod -
pi sów. Sko ro miesz kań cy są w sta -
nie zor ga ni zo wać się od dol nie
i ze brać tak du że świa dec two po -
par cia, to jest to do sko na ła in for -
ma cja dla przy szłych ini cja tyw
na Bia ło łę ce, kon sul ta cji spo łecz -
nych i ko lej nych edy cji bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go.

– Zde cy do wa li śmy się na zło że -
nie pe ty cji już te raz, że by zdą żyć
przed se sja mi ra dy mia sta i ra dy
dzie ni cy – mó wi Haj duk. – Li czy -
my na to, że rad ni dziel ni cy przyj -
mą uchwa łę po pie ra ją cą bu do wę
roz ga łę zie nia li nii me tra.

Rad ni ta ką uchwa łę już przy ję -
li, ale dziś nie są zgod ni w spra wie
spo so bów do cho dze nia do ce lu.
Wszy scy są za bu do wą me tra
na wschod nią Bia ło łę kę, jed nak
na lip co wej se sji by ło wi dać, że
ko ali cja i opo zy cja chcia ły przy jąć

dokończenie na stronie 2

9000 podpisów za metrem
� Aż 9000 osób opowiedziało się za budową stacji metra w pobliżu Trasy Toruńskiej. Jeśli
władze miasta zignorują podpisy, organizatorzy akcji zapowiadają marsz na pl. Bankowy.

Dla miejskiego ratusza wschodnia Białołeka to wciąż 
“kilka osiedli” położonych za Trasą Toruńską

Zatrudnimy handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych “Echo” oraz portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



Masz po li sę od nie bez piecz -
nych wy pad ków lub na ży cie,
a ubez pie czy ciel ro bi wszyst ko, by
wy pła ta od szko do wa nia by ła jak
naj ni ższa? Fun da cja Lex Spe cia lis
ofe ru je bez płat ną po moc oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach
dro go wych, po wsta łych przy wy -
ko ny wa niu pra cy, w spra wach
zwią za nych z błę da mi me dycz ny -
mi oraz upad ka mi na dro dze.
Z jej po mo cą kwo ta od szko do wa -
nia mo że wzro snąć kil ka krot nie!

Za wie ra nie umów ubez pie cze -
nia jest co raz bar dziej po wszech -
ne wśród Po la ków. Za kup po li sy
w wie lu przy pad kach jest obo -
wiąz ko wy. Do ty czy to głów nie
ubez pie cze nia OC po sia da cza
po jaz du me cha nicz ne go. Ist nie je
rów nież gru pa ubez pie czeń do -
bro wol nych – naj po pu lar niej sze
są ubez pie cze nia na ży cie. Fakt
fak tem, że naj chęt niej ubez pie -
czy cie le wi dzie li by swo ich klien -
tów je dy nie ja ko płat ni ków skła -
dek. Pro blem za czy na się, gdy
ubez pie czo ne mu lub po szko do -
wa ne mu w wy pad ku na le ży za pła -
cić od szko do wa nie. Ubez pie czy -
cie le zna ją ró żne sztucz ki, by nie
wy pła cić ani gro sza…

Wy pa ca ją czte ry ra zy za ma ło
Dla te go Fun da cja Lex Spe cia -

lis chce po ma gać oso bom, któ -
rym ubez pie czy cie le za ni ża ją wy -
so ko ści kwot od szko do wań. Ze
sta ty styk są do wych, jak i ana liz
spraw są do wych pro wa dzo nych
przez praw ni ków współ pra cu ją -
cych z fun da cją wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe, niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Ozna cza to, że za je den pro cent
uszczerb ku ubez pie czy ciel za pła ci
je dy nie ty siąc zł, a sąd za to sa mo
za or dy no wał czte ry ty sią ce!

Ja ki uszczer bek na zdro wiu?
Fun da cja po ma ga ta kże ofia -

rom od mo wy wy pła ty od szko do -
wa nia w przy pad ku nie wiel kich
szkód (scho rze nia nie są trak to -
wa ne ja ko trwa łe uszczerb ki
na zdro wiu; naj czę ściej do ty czy
to drob nych zła mań, zwich nięć,
ura zów tka nek mięk kich).

Przy czy na mi za ni ża nia przez
le ka rzy ubez pie czy cie li pro cen to -
we go uszczerb ku na zdro wiu jest
brak bez po śred nie go ba da nia po -
szko do wa ne go oraz błęd na ana li -

za do ku men ta cji me dycz nej. Ró -
żni ce są ko lo sal ne: w jed nej ze
spraw uszczer bek na zdro wiu te -
go sa me go ubez pie czo ne go je den
le karz okre ślił na 4%, a le karz in -
ne go ubez pie czy cie la na… 12%.

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie czy -

ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł oraz
za pro po no wał ugo dę przy do pła cie
mar nych 500 zł. W wy ni ku dzia łań
fun da cji do pła cił kwo tę pię ciu ty -
się cy zł a spra wa nie jest za koń czo -
na. Po skie ro wa niu jej do są du po -
szko do wa ny mo że li czyć na kwo tę
dwu dzie stu ty się cy zł do pła ty. Pod -
pi su jąc ugo dę bez po mo cy praw nej
po szko do wa ny tra ci mo żli wość do -
ma ga nia się dal szych wy płat.

W przy pad ku od mo wy wy pła ty
za dość uczy nie nia za śmierć krew -
ne go z wy pad ku dro go we go przed
2008 ro kiem, po mi mo że Sąd Naj -
wy ższy na ka zał w wie lu orze cze -
niach wy pła tę pie nię dzy na rzecz
człon ków ro dzin ofiar wy pad ków,
ubez pie czy cie le od ma wia ją wy pła -
ty. Po wo łu ją się na brak pod sta wy
praw nej żą da nia.

Je że li spo tkał Cię po dob ny
pro blem lub od nio słeś ob ra że nia
i nie za wia do mi łeś ubez pie czy -
cie la – zgłoś się do nas. Na si
praw ni cy i kon sul tan ci udzie lą Ci
po trzeb nej bez płat nej po ra dy lub
bez płat nie spo rzą dzą pi smo
do ubez pie czy cie la.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

Bia ło łę ka jest naj młod szą i naj -
szyb ciej roz wi ja ją cą się dziel ni cą
War sza wy, o czym świad czy przede
wszyst kim licz ba po wsta ją cych tu
szkół. W ubie głym ro ku w dziel ni -
cy otwar to wię cej pla có wek, niż we
wszyst kich sie dem na stu dziel ni -
cach ra zem wzię tych. Ko lej ne są

w już w bu do wie, ale to wciąż
za ma ło. Za rząd dziel ni cy wy stą pił
do Ra dy War sza wy z wnio skiem
o wpi sa nie do wie lo let niej pro gno -
zy fi nan so wej bu do wy trzech no -
wych pla có wek oświa to wych

– Już te raz dziel ni ca bu du je
gim na zjum, dwie szko ły pod sta -
wo we, pięć przed szko li i czte ry
żłob ki – mó wi rzecz nicz ka bia ło -
łęc kie go urzę du Ma rze na Gaw -
kow ska. – Po roz sze rze niu tych
in we sty cji o trzy ko lej ne szko ły,
łącz nie w jed nym cza sie bę dzie
po wsta wa ło na Bia ło łę ce aż pięt -
na ście pla có wek edu ka cyj nych. To
ab so lut ny re kord.

O bu do wie w la tach 2017–2019
gim na zjum na Kę pie Tar cho miń -
skiej, przy ul. Ger be ro wej, mó wi ło
się już od dłu ższe go cza su. Te raz sa -
mo rząd pla nu je zbu do wać tam ta kże
szko łę pod sta wo wą i przy spie szyć
otwar cie kom plek su o rok. Na ca łość
po trze ba 30 mln zł. Dru gi kom pleks
gim na zjum i szko ły pod sta wo wej
mo że po wstać na wschod niej Bia ło -
łę ce, przy skrzy żo wa niu Ru sko we go
Bro du z Vi val die go. Ta in we sty cja
by ła by dro ższa (35 mln zł) i ta kże za -
koń czy ła się w 2018 ro ku.

Na Bia ło łę ce rocz nie przy by wa
oko ło ty sią ca dzie ci w wie ku 5–12
lat. Od da ne do użyt ku w ro ku
szkol nym 2014/2015 trzy no we
szko ły od wrze śnia bę dą zmu szo -
ne do dzia ła nia w sys te mie zmia -
no wym. Na nad cho dzą cy rok
szkol ny w no wej szko le pod sta wo -
wej przy ul. Głę boc kiej do pierw -
szych klas zgło szo no ty lu uczniów,
że utwo rzo no ich… sie dem na ście,
a w fi li szko ły pod sta wo wej im. Ja -
na Mar ci na Szan ce ra przy ul. To -
po lo wej klas pierw szych bę dzie
jesz cze wię cej. Część uczniów bę -
dzie cho dzić do kla sy… Is!

O tym, czy Bia ło łę ka do sta nie
pie nią dze na bu do wę trzech ko -
lej nych szkół, zde cy du je Ra da
War sza wy.

Do mi nik Ga dom ski

Trzy nowe szkoły?
� Zarząd dzielnicy stara się o pieniądze na budowę
gimnazjum i dwóch szkół podstawowych. Potrzeba 65 mln zł.

zu peł nie in ne stra te gie. Rad ni PO
i Go spo dar no ści prze ko ny wa li, że
w pierw szej ko lej no ści le piej lob -
bo wać za bu do wą szyb kie go tram -

wa ju, czy li in we sty cji tań szej i bar -
dziej re al nej w naj bli ższych la -
tach. Opo zy cja chcia ła, by do ape -
lu o bu do wę li nii tram wa jo wej
do łą czyć wzmian kę o me trze. Ko -
ali cyj na więk szość bę dzie mia ła
te raz pro blem z po go dze niem
swo je go sta no wi ska z żą da nia -
mi 9000 miesz kań ców.

– Na ostat niej se sji sku pi li śmy
się rze czy wi ście wy łącz nie na

spra wie tram wa ju, ale to nie
ozna cza, że zre zy gno wa li śmy
z wal ki o sta cję Gro dzisk – mó wi
rad ny Wal de mar Ro szak z PO.

Zlek ce wa że ni przez wła dze
mia sta

Pro blem ma ta kże „du ży ra -
tusz”. Ak ty wi stom z Bia ło łę ki nie
uda ło się spo tkać ani z pre zy dent
Han ną Gron kie wicz -Waltz, ani
z żad nym z wi ce pre zy den tów.

– Wi ce pre zy dent Ja ro sław Jóź -
wiak nie chciał się spo tkać, ale
przy słał do nas urzęd nicz kę, któ ra
przy ję ła pe ty cję – re la cjo nu je
Haj duk. – By ła za sko czo na licz bą
pod pi sów.

Nic dziw ne go, 9002 na zwi ska
ro bią wra że nie. Po pod su mo wa -
niu ak cji oka za ło się, że – co
oczy wi ste – zde cy do wa nie do mi -
nu ją pod pi sy z Bia ło łę ki, na dru -
gim miej scu są Mar ki, a na trze -
cim… Tar gó wek. Za da je to kłam
twier dze niom nie któ rych lo kal -
nych me diów, we dług któ rych
Bród no mu rem stoi za opcją „ze -
ro roz ga łę zień” i po tę pia
wschod nią Bia ło łę kę za tor pe do -
wa nie pla nów zna nych od lat.

War to przy po mnieć, że je dy ną
re al ną stra tą, ja ką po nio sło by
Bród no na bu do wie roz ga łę zio -
nej li nii me tra, by ła by mniej sza
czę sto tli wość po cią gów w go dzi -
nach szczy tu, wy no szą ca 4–5 mi -
nut (ta ka sa ma by ła by na Gro -
dzi sku). W za mian osie dle do sta -
ło by uli ce wol ne od za par ko wa -
nych na dzi ko sa mo cho dów
z Bia ło łę ki, Zą bek, Ma rek i in -
nych przed mieść.

In ne ar gu men ty za bu do wą
sta cji Gro dzisk są po wszech nie
zna ne, ale wła dze mia sta wciąż
się do nich nie od nio sły. Wy da je
się, że urzęd ni cy z pl. Ban ko we -
go nie są pew ni, czy zmia na pla -
nów na tym eta pie ozna cza utra -
tę do fi nan so wa nia unij ne go,
i wo lą nie wy cho dzić przed sze -
reg. Co, je śli „du ży ra tusz” zi -
gno ru je pe ty cję?

– Zor ga ni zu je my marsz z Bia -
ło łę ki na pl. Ban ko wy – mó wi
Haj duk. – A na ra zie za pra sza my
pa nią pre zy dent do na szej dziel -
ni cy. Chce my, że by zo ba czy ła,
z ja ki mi pro ble ma mi bo ry ka się
Bia ło łę ka.

Do mi nik Ga dom ski

dokończenie ze strony 1

9000 podpisów za metrem

Węzeł
przesiadkowy w rejonie
Trasy Toruńskiej
i Głębockiej byłby
jednym z największych
w aglomeracji,
prawdopodobnie
korzystałaby z niego
porównywalna liczba
pasażerów, co z węzła
młocińskiego.

Już teraz
dzielnica buduje
gimnazjum, dwie szkoły
podstawowe, pięć
przedszkoli i cztery żłobki
– mówi rzeczniczka
białołęckiego urzędu.
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Bie gną ce wzdłuż to rów ko le jo -
wych uli ce Ma ry wil ska, Czo ło wa
i Po lnych Kwia tów to je den
z głów nych cią gów ko mu ni ka cyj -
nych Bia ło łę ki. I naj bar dziej za nie -
dba ny, o czym świad czą dziu ra we
jak ser szwaj car ski jezd nie i jesz -
cze gor sze chod ni ki. O od wle ka nej
przez wie le lat prze bu do wie pi sa li -
śmy wie lo krot nie, ale nikt nie spo -
dzie wał się, że sy tu acja od wró ci się
na gle o 180 stop ni.

Na wspól nej kon fe ren cji pra so -
wej pre zy dent Han na Gron kie -
wicz -Waltz i pre mier Ewa Ko pacz
ogło si ły, że War sza wa do sta nie
z Unii Eu ro pej skiej pra wie 4 mld
zł do fi nan so wa nia na me tro
i prze bu do wę czte rech ar te rii:
Ma ry nar skiej, Żoł nier skiej -Mar -
sa, po łu dnio we go od cin ka Wa łu
Mie dze szyń skie go oraz Ma ry wil -
skiej, Czo ło wej i Po lnych Kwia -

tów. Ta ostat nia in we sty cja do sta -
nie za strzyk fi nan so wy w po sta -
ci 93,5 mln zł.

– Prze bu do wa ny zo sta nie ciąg
ulic od Tra sy To ruń skiej do ul. Me -
hof fe ra – mó wi Bar tosz Mil czar -
czyk, rzecz nik urzę du mia sta.

– Na od cin ku od S8 do Tra sy Mo -
stu Skło dow skiej -Cu rie uli ca bę dzie
mieć prze krój 2×3, do Bo ha te rów
– 2×2, a do Me hof fe ra – 2×1.

W pierw szym eta pie po wsta nie
sze ro ka ar te ria, za koń czo na wę -
złem z Pło cho ciń ską. Zgod nie ze
stu dium uwa run ko wań prze -
strzen nych że rań ski od ci nek
(od S8 do pla no wa nej Tra sy Mo -
stu Skło dow skiej -Cu rie) ozna czo -
ny jest ja ko GP, czy li dro ga głów -
na przy spie szo na – de fac to tra sa
szyb kie go ru chu. Ozna cza to
skrzy żo wa nia co mi ni mum ki lo -
metr i w prak ty ce wy łącz nie bez -

ko li zyj ne wę zły z in ny mi wa żny mi
ar te ria mi. Bę dzie to więc krót ka
tra sa szyb kie go ru chu.

Plu sy i mi nu sy
Zy ska ją przede wszyst kim kie -

row cy ze środ ko wej i pół noc nej
Bia ło łę ki oraz Nie po rę tu, któ rzy
do sta ną bar dzo szyb ki do jazd
do pół noc nej ob wod ni cy War -
sza wy (S8). Na pew no bę dzie

luź niej na Mo dliń skiej i na koń -
co wym od cin ku Pło cho ciń skiej.
Otwo rzy się też ko ry tarz dla au -
to bu sów, pro wa dzą cy w kie run -
ku sta cji me tra (za nim dro ga
po wsta nie, otwar te bę dą już sta -
cje na Tar gów ku, a mo że ta kże
na Bród nie).

Ra zem z prze bu do wą jezd ni
mu si po wstać roz wią za nie dla ro -
we rów, czy li co naj mniej jed na
ze wnętrz na dro ga ro we ro wa. Bę -
dzie mo żna do je chać nią
na Bród no, do me tra, al bo
do Tra sy To ruń skiej i da lej w kie -
run ku cen trum.

Kto stra ci? Naj bar dziej mo że
stra cić kra jo braz Bia ło łę ki, bo
tra sa szyb kie go ru chu ni gdy nie
jest ład nym wi do kiem. Być mo że

w po bli żu osie dla przy Ma ry wil -
skiej sta ną ekra ny aku stycz ne. Po -
nie waż no wa ar te ria bę dzie koń -
czyć się na ra zie na skrzy żo wa niu
(lub węź le) z Me hof fe ra, pra wie
na pew no ta wą ska uli ca sta nie
w kor kach. Dro ga na zy wa na ro -
bo czo „Me hof fe ra -bis”, któ ra
mia ła po łą czyć wia dukt nad to ra -
mi ko le jo wy mi z pla no wa nym
w Win ni cy skrzy żo wa niem Mo -
dliń skiej ze Świa to wi da, wy pa dła
z pla nów in we sty cyj nych mia sta.

Na dru gim koń cu dłu gi ciąg
stwo rzo ny przez prze bu do wa ne
uli ce oraz Wy soc kie go i Od ro wą -
ża skoń czy się na ron dzie Ża ba,
któ re już te raz nie jest w sta nie
przy jąć ca łe go ru chu. A te mat
do koń cze nia ob wod ni cy śród -
miej skiej na Pra dze nie ste ty wy -
glą da na mar twy.

Har mo no gram prac nie jest
jesz cze zna ny. Wia do mo jed nak,
że War sza wa mu si za koń czyć in -
we sty cję i roz li czyć się z Unią
do koń ca 2022 ro ku.

Do mi nik Ga dom ski

Marywilska szeroka jak Modlińska?
� Zaskakujące wieści z ratusza. Warszawa dostanie dofinansowanie unijne na przebudowę Marywilskiej, Czołowej i Polnych Kwiatów.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Przebudowany
zostanie ciąg ulic
od Trasy Toruńskiej
do ul. Mehoffera – mówi
Bartosz Milczarczyk,
rzecznik urzędu miasta.
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Ty tu łem wstę pu – od no sząc się
do kwe stii pod mio tu upraw nio ne -
go do wy po wie dze nia umo wy
o ad mi ni stro wa nie – pra gnę wska -
zać, iż Za rząd Wspól no ty Miesz -
ka nio wej, zgod nie tre ścią usta wy
o wła sno ści lo ka li, „kie ru je spra -
wa mi wspól no ty miesz ka nio wej
i re pre zen tu je ją na ze wnątrz oraz
w sto sun kach mię dzy wspól no tą
a po szcze gól ny mi wła ści cie la mi
lo ka li” (art. 21 ust. 1 u.w.l.). Po -
nad to Za rząd „jest po wo ła ny
do sa mo dziel ne go po dej mo wa nia
czyn no ści zwy kłe go za rzą du”
(art. 22 ust. 1 u.w.l.). Bio rąc to
pod uwa gę – Za rząd ma pra wo
za wrzeć lub wy po wie dzieć umo wę
o za rzą dza nie lub ad mi ni stro wa -
nie, gdyż jest to czyn ność nie
prze kra cza ją ca zwy kłe go za rzą du
– a za tem, co do za sa dy, nie wy -
ma ga zgo dy człon ków Wspól no ty.

Kie dy ko niecz ny jest pod pis
dwóch człon ków za rzą du?

Istot ne jest przy tym pra wi dło -
we dzia ła nie za rzą du, bio rąc
pod uwa gę za sa dy re pre zen ta cji
Wspól no ty przez za rząd wy ni ka ją -
ce z usta wy o wła sno ści lo ka li.
W prak ty ce ob słu gi Wspól not
Miesz ka nio wych po ja wia ją się
nie kie dy wąt pli wo ści in ter pre ta -
cyj ne człon ków za rzą dów do ty czą -
ce za sto so wa nia art. 21 ust. 2 usta -
wy o wła sno ści lo ka li w za kre sie
nie zbęd nej licz by człon ków za rzą -
du do pra wi dło wej re pre zen ta cji
wspól no ty na ze wnątrz w przed -
mio cie po dej mo wa nia czyn no ści
w imie niu Wspól no ty. Naj czę ściej
wąt pli wo ści te po wsta ją w przy -
pad ku funk cjo no wa nia we Wspól -
no cie Miesz ka nio wej za rzą du
dwu oso bo we go. Pod no szo ne są
ar gu men ty, iż li te ral na wy kład nia
sło wa „kil ka” (za rząd kil ku oso bo -
wy) zgod nie ze Słow ni kiem Ję zy ka
Pol skie go ozna cza „w spo sób
przy bli żo ny licz bę od trzech

do dzie wię ciu” a za tem przy za -
rzą dzie dwu oso bo wym do pra wi -
dło wej re pre zen ta cji wy star czy je -
den czło nek za rzą du. Tym cza sem
błąd po wy ższy wy ni ka z nie pre cy -
zyj ne go od czy ty wa nia tre ści prze -
pi su, któ ry w rze czy wi sto ści mó wi
o za rzą dzie „wie lo oso bo wym”.
Zgod nie zaś z po wszech nie przy -
ję tą in ter pre ta cją te go zwro tu
i prze pi su, w któ rym się on znaj -
du je, a ta kże tra dy cją in nych ure -
gu lo wań praw nych do ty czą cych
wspól nej re pre zen ta cji or ga nów
ko le gial nych, za rząd skła da ją cy
się z wię cej niż jed nej oso by mu si
być re pre zen to wa ny przez co naj -
mniej dwie oso by i wszel kie
oświad cze nia w imie niu wspól no ty
mu si pod pi sać dwóch człon ków
za rzą du. Wy pa da po wo łać się
w tym miej scu na kon kret ne za pi -
sy dok try ny pra wa wła sno ści lo ka -
li, zgod nie z któ ry mi je że li za rząd
wspól no ty miesz ka nio wej jest jed -

no oso bo wy, wów czas oso ba peł -
nią ca funk cję je dy ne go człon ka
za rzą du skła da za wspól no tę
wszel kie oświad cze nia wo li; na to -
miast „gdy za rząd jest wie lo oso -
bo wy (co naj mniej dwu oso bo wy),
oświad cze nia wo li skła da ją przy -
naj mniej dwaj człon ko wie za rzą du
(art. 21 ust. 2 WłLo kU)”. (Pra wo
rze czo we, Sys tem pra wa pry wat -
ne go, tom 3 J. Pi su liń ski, pod red.
Prof. E. Gniew ka, 2013). Po dob -
nie wska zu je Ko men tarz do usta -
wy o wła sno ści lo ka li Strzel czy -
ka/Tur le ja (War sza wa, 2013)
– zgod nie z art. 21 ust. 2, „gdy za -
rząd jest kil ku oso bo wy, oświad -
cze nia wo li za wspól no tę miesz ka -
nio wą skła da ją przy naj mniej dwaj
je go człon ko wie. Za sa da” dwóch
pod pi sów „, jak nie kie dy okre śla
się re pre zen ta cję łącz ną – obo wią -
zu ją cą w za rzą dach dwu oso bo -
wych lub wie lo oso bo wych – do ty -
czy re pre zen ta cji czyn nej, czy li

skła da nia oświad czeń wo li w imie -
niu wspól no ty miesz ka nio wej.
(…) W ra zie wy bo ru za rzą du
dwu oso bo we go sku tecz ne zło że -
nie oświad cze nia wo li w imie niu
wspól no ty miesz ka nio wej wy ma ga
jed no myśl no ści człon ków za rzą -
du.” Oko licz ność ta jest jed na ko -
wo in ter pre to wa na za rów no
w orzecz nic twie są dów, jak i przez
dok try nę, a za tem od mien na in -
ter pre ta cja zna cze nia prze pi su
art. 21 ust. 2 usta wy o wła sno ści
lo ka li od przed sta wio nej po wy żej
jest błęd na i nie znaj du je uza sad -
nie nia. Po wy ższa oko licz ność jest
szcze gól nie istot na w prak ty ce
funk cjo no wa nia Wspól no ty
Miesz ka nio wej, gdyż nie pra wi dło -
wa re pre zen ta cja Wspól no ty skut -
ku je bra kiem wa żno ści de cy zji
pod ję tych przez Wspól no tę, a za -

tem rów nież wszel kich umów i zo -
bo wią zań za war tych przez jej za -
rząd. Ko niecz ne jest za tem za dba -
nie ze stro ny za rząd cy bądź ad mi -
ni stra to ra Wspól no ty, aby za rząd
Wspól no ty miał świa do mość tak
skon stru owa nych prze pi sów w ce -
lu unik nię cia nie ko rzyst nych kon -
se kwen cji kon trak to wych dla
Wspól no ty Miesz ka nio wej.

To masz Ki li chow ski
rad ca praw ny

Prawidłowa reprezentacja Wspólnoty
� Po ostatnim artykule otrzymaliśmy od Czytelników wiele pytań i dziesiątki telefonów. Odpowiadając na wiele wątpliwości, dziś chcemy
odnieść się do zagadnień dotyczących zasad reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez jej zarząd właścicielski.

Zarząd ma
prawo zawrzeć lub
wypowiedzieć umowę
o zarządzanie lub
administrowanie, gdyż
jest to czynność nie
przekraczająca zwykłego
zarządu – a zatem, co
do zasady, nie wymaga
zgody członków
Wspólnoty.



Ob ser wu jąc ak tyw ność za chę -
ca ją cych do gło so wa nia na uli cach
Tar cho mi na i No wo dwo rów pro -
jek to daw ców mo żna by ło od gad -
nąć, któ ry pro jekt zaj mie pierw -
sze miej sce: „Tak dla pla ży
na Bia ło łę ce”. Otwar ta w ze szłym
ro ku nie wiel ka pla ża przy par ku
Pi cas sa jest po pu lar nym te re nem
re kre acyj nym, nie ste ty zo sta ła ja -
kiś czas te mu zde wa sto wa na. Wy -
gra na pro jek tu ozna cza więc ni
mniej wię cej tyl ko… po wrót
do nor mal no ści i po więk sze nia
pla ży. Po wy ni kach gło so wa nia

na Tar cho mi nie i No wo dwo rach
wi dać, że miesz kań cy chcie li by,
że by te re ny zie lo ne nad Wi słą by -
ły za dba ne i upo rząd ko wa ne.
Dru gie miej sce za ję ło „Upo rząd -
ko wa nie wa łu nad wi ślań skie go”,
dzię ki cze mu w przy szłym ro ku
na od cin ku od par ku Pi cas sa
do Spraw nej sta ną no we ko sze
na śmie ci (ta kże do se gre ga cji od -
pad ków) i psie to a le ty. W po łą -
cze niu z trwa ją cym wła śnie ukła -
da niem na ko ro nie wa łu chod ni ka
z do pusz czo nym ru chem ro we rów
(for mal nie na zy wa ne go „dro gą

tech nicz ną”) zmie ni to ob li cze te -
go miej sca. Oby na lep sze.

Po wo dy do za do wo le nia ma ją
ta kże ro we rzy ści. Trze cie miej sce
na po dium z 1683 gło sa mi za jął
pro jekt „Bez piecz ny prze jazd ro -
we ro wy”, dzię ki któ re mu nie bez -
piecz ny prze jazd przez Świ der ską
zo sta nie wy nie sio ny wraz z przej -
ściem dla pie szych. W przy szłym
ro ku po wsta nie ta kże pas ro we ro -
wy na Stru my ko wej (wzdłuż szkół
i BOS) a przy pę tli Alu zyj na
i na ron dzie Li gi Mor skiej
i Rzecz nej sta ną no we sto ja ki.

Naj dro ższy ze zwy cię skich pro -
jek tów to jed nak zu peł nie in na
baj ka. Mo der ni za cja ska te par ku
przy Od kry tej to koszt aż 600 tys.
zł, ale 912 gło sów wy star czy ło.
W przy szłym ro ku je den z naj -
więk szych ska te par ków zo sta nie
grun tow nie zmo der ni zo wa ny.
Wiel ki suk ces je żdżą cej na de -
skach i rol kach mło dzie ży. Bra wo!

A oto peł na li sta zwy cię skich
pro jek tów z re jo nu „Tar cho min,
No wo dwo ry, Pie kieł ko”:
1. TAK dla plażyna Białołęce
2. Uporządkowanie wału

nadwiślańskiego
3. Bezpieczny Przejazd Rowerowy
4. Znak drogowy lustro drogowe

wypukłe. U18a
5. Bezpłatne zajęcia

pozalekcyjne z inteligencji
finansowej dla dzieci ze szkół
podstawowych – Tarchomin,
Nowodwory, Piekiełko

6. Montaż koszy na śmieci
wzdłuż ul. Kowalczyka
i nad kanałem Żerańskim

7. Przejścia dla pieszych
przyjazne niewidomym

8. Betonowe piłkarzyki

na wolnym powietrzu
ul. Krzyżówki/Kowalczyka

9. Rowerem do szkoły
10. Bezpiecznie do szkoły
11. Modernizacja skateparku
12. Osiedlowe tablice

informacyjne dla drobnych
ogłoszeń

13. Białołęka bez nienawiści.
Usuwamy mowę nienawiści
z białołęckich murów

14. Bezpieczne parkingi
rowerowe

15. Rozbudowa chodnika
przy ulicy Świderskiej
– przy moście Marii
Skłodowskiej – Curie

16. Kocia Przystań Białołęka
– domki dla kotów
wolnożyjących

17. Budowa latarni na końcu
ulicy Chęcińskiej

Do mi nik Ga dom ski

Triumf plażowiczów, rowerzystów i… skejtów
� Aż siedemnaście projektów zostanie zrealizowanych z budżetu partycypacyjnego na przyszły rok
na Tarchominie i Nowodworach. Najwięcej głosów zdobyły projekty związane z odpoczynkiem nad Wisłą.

Trzecie miejsce
na podium z 1683
głosami zajął projekt
„Bezpieczny przejazd
rowerowy”, dzięki któremu
niebezpieczny przejazd
przez Świderską zostanie
wyniesiony wraz
z przejściem dla pieszych.

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 STO oraz Spo łecz ne Gim na -
zjum nr 333 STO w War sza wie
przy ul. Dzia twy 6 roz po częły w tym ro -
ku współ pra cę z Se na tem RP w ra mach
pro jek tu Ar chi wa Prze ło mu 1989-1991.

23 czerw ca 2015 ro ku w Se na cie
Rze czy po spo li tej Pol skiej od by ło
się V se mi na rium pod su mo wu ją ce ten
pro jekt. W spo tka niu pro wa dzo nym
przez pro fe so ra To ma sza Na łę cza, do -

rad cę Pre zy den ta RP ds. hi sto rii i dzie -
dzic twa na ro do we go, uczest ni czy li m.in.
mi ni stro wie: Ewa Po lkow ska i Ja cek
Mi cha łow ski, se na to ro wie i po sło wie,
przed sta wi cie le am ba sad i mi ni sterstw
w kra ju, pra cow ni cy Kan ce la rii Se na tu
i Kan ce la rii Pre zy den ta RP, przed sta wi -
cie le ar chi wów, bi blio tek i mu ze ów
w kra ju i za gra ni cą, re pre zen tan ci śro -
do wisk po lo nij nych.

Spo łecz ne To wa rzy stwo Oświa to we
re pre zen to wa ła Agniesz ka Pi skor ska 

-wi ce dy rek tor Ze spo łu Szkół Spo -
łecz nych SKT nr 5 Spo łecz ne go To wa -
rzy stwa Oświa to we go w War sza wie
przy ul. Dzia twy 6.

Pod czas se mi na rium za pre zen to wa -
na zo sta ła hi sto ria 5-let nie go już pro jek -
tu Ar chi wa Prze ło mu 1989-1991, pro -

jek tu, któ ry dą ży do stwo rze nia w Kan -
ce la rii Se na tu RP i w Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP cen trum in for ma cji na te mat
hi sto rii lat 1989-1991 przy współ udzia le
wszyst kich pol skich ar chi wów, mu zeum,
bi blio tek, ośrod ków kul tu ry i na uki.

W ra mach te go pro jek tu, 23 czerw ca
przez mi ni ster Ewę Po lkow ską, zo sta ła
po wo ła na no wa ini cja ty wa edu ka cyj -

na – Szlak mło de go oby wa te la, ad re so -
wa na za rów no do uczniów szkół pod -

sta wo wych,
gim na zjów,
szkół po -
nad gim na -
zjal nych, jak
i na uczy cie -
li, ro dzi ców,
edu ka to rów
po staw oby -
wa tel skich

i za cho wań spo łecz nych.
Ze spół Szkół Spo łecz nych SKT nr 5

STO i Spo łecz ne To wa rzy stwo Oświa to -
we otrzy ma li za pro sze nie, by współ two -
rzyć je go za ło że nia me ry to rycz ne.
Wśród na uczy cie li szkół STO zo sta nie
stwo rzo na gru pa eks per tów, któ rzy ak -
tyw nie we zmą udział w opra co wa niu
ma te ria łów edu ka cyj nych i re ali za cji
pro jek tu.

Głów ne ce le, ja kie ma re ali zo wać
pro jekt to: krze wie nie du cha oby wa tel -
sko ści wśród dzie ci i mło dzie ży po przez
na ukę po staw oby wa tel skich, so li dar ne -
go ży cia w spo łe czeń stwie, przy bli ża nie
hi sto rii naj now szej Pol ski, wpa ja nie po -
sza no wa nia do bra wspól ne go, do bra
kul tu ro we go i hi sto rycz ne go na ro du
pol skie go.

Jed nym z ele men tów tej ini cja ty wy
jest wi try na edu ka cyj na Mło dy ba dacz.
Wi try na ma za za da nie m.in. do star czać
in for ma cji na te mat or ga ni za cji warsz -
ta tu mło de go ba da cza w dzie dzi nie hi -
sto rii naj now szej i ar chi wi sty ki oraz za -
opa trzyć na uczy cie li i pra cow ni ków me -
to dycz nych w ma te ria ły i źró dła po ma -
ga ją ce w prze ka zy wa niu wie dzy na te -
mat hi sto rii naj now szej. Ele men tem do -
dat ko wym wi try ny bę dzie pod stro na,
na któ rej bę dzie mo żna pre zen to wać
wszel kie dzia ła nia edu ka cyj ne szkół, in -
sty tu cji kul tu ry itp.

Zgod nie z za ło że nia mi pro jekt ma
mieć cha rak ter dłu go fa lo wy, a ma te ria -
ły edu ka cyj ne, któ re po wsta ną w cza sie
je go trwa nia, bę dą po wszech nie do stęp -
ne on -li ne na por ta lu.

Za pra sza my do obej rze nia ani ma cji
pre zen tu ją cej pro jekt Szlak Mło de go

Oby wa te la, któ ra jest do stęp na na stro -
nie: www.ar chi wa prze lo mu.pl/ba dacz
Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 STO, Spo łecz ne Gim na zjum
nr 333 STO, War sza wa, 
ul. Dzia twy 6, tel. 22 614 46 92,
www.sto2.pl, szko la@sto2.pl

SZLAK MŁODEGO OBYWATELA
PROJEKT EDUKACYJNY
W PARTNERSTWIE Z SENATEM RP
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Most Gro ta -Ro wec kie go to
jed na z naj wa żniej szych w War -
sza wie prze praw dla kie row ców…
a te raz ta kże ro we rzy stów. Choć
for mal nie ko niec prac jesz cze nie
na stą pił a na in nych od cin kach
tra sy wciąż trwa bu do wa, przez
sam most mo żna już prze je chać.
Jak pre zen tu je się no wa dro ga ro -
we ro wa?

Ja dąc nią w go dzi nach po ran -
ne go szczy tu cię żko nie po czuć
ze wu wol no ści. Wszyst kie ogól ne
pa sy ru chu są kom plet nie za kor -
ko wa ne, so li dar nie sto ją tam kie -
row cy i pa sa że ro wie au to bu sów.
A na dro dze ro we ro wej ruch jest
płyn ny, mo żna po roz ma wiać (co
praw da pod nie sio nym gło sem, bo
sil ni ki ha ła su ją), mo żna za trzy -
mać się i po pa trzeć na Wi słę al bo
na pa no ra mę cen trum. Wol ność.

No wa dro ga to naj lep szy wy bór
dla osób ja dą cych z Że ra nia
na Żo li borz, Bie la ny al bo w kie -
run ku cen trum. Po dru giej stro nie
Wi sły ła god ny zjazd w kształ cie
śli ma ka pro wa dzi na Nad wi ślań -
ski Szlak Ro we ro wy. Nie ste ty no -
wa dro ga jest wą ska jak na tak
wa żną ar te rię. W przy szło ści bę dą
z niej ko rzy stać ro we rzy ści nie tyl -

ko z Że ra nia, ale ta kże Bród na.
Cie ka we, czy bę dą kor ki?

Prze bu do wa mo stu prze bie ga
zgod nie z har mo no gra mem. Pra ce
ma ją za koń czyć się we wrze śniu, na -
stęp nie cze ka ją nas jesz cze od bio ry
tech nicz ne. Otwar cia wszyst kich
dzie się ciu pa sów ru chu spo dzie wa -
my się w paź dzier ni ku.

Do mi nik Ga dom ski

Część mostu Grota już otwarta
� Przebudowa mostu Grota-Roweckiego dobiega końca. Rowerzyści już korzystają
z drogi rowerowej po północne stronie przeprawy.
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re zdo by ły już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.

Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy
to oso by czyn ne za wo do wo. Wy -
kształ ce nie śred nie jest dla nich
czę sto wa run kiem uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy i wy -
ższej pen sji.

Cza sa mi zda rza się, że przy cho -
dzą do nas ta kże słu cha cze, któ -

rzy de cy du ją się na zmia nę szko ły
jesz cze w trak cie trwa nia se me -
stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li ceum,
nie po no sząc kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

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

Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu ją -
cy do ma tu ry w 2016 ro ku.

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. Naukę w AS Liceum mogą
łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych, 
ul. Od ro wą ża 15, War sza wa

www.ascho ols.pl, 22 110–00–99

Za pra sza my do za po -
zna nia się z ofer tą za jęć
po po łu dnio wych dla dzie -
ci, mło dzie ży i do ro słych,
któ re bę dą od by wa ły się
w bu dyn ku Nie pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej „Lo gi -
ca” w no wym ro ku szkol -
nym. 

Wśród nich są za ję cia ru cho -
we, ta kie jak ta niec, ba let, fit -
ness dla pań i ju do, a ta kże za ję -
cia roz wi ja ją ce dla dzie ci w wie -
ku przed szkol nym i szkol nym,
a wśród nich np. „Mat pla ne ta”
ba zu ją ca na ame ry kań skim pro -
gra mie edu ka cyj nym do sko na lą -
cym umie jęt no ści ma te ma tycz ne
dzie ci po cząw szy od 4 ro ku ży -
cia, „Ro bo ty ka”, „Klub Mło de go
Od kryw cy” – warsz ta ty ba daw -
cze, „Sza chy”, warsz ta ty twór -
czo ści „Kids out of the box – jak
twór czo my śleć i dzia łać?” oraz
warsz ta ty ar ty stycz ne  - Edu ka cja
i roz wój przez sztu kę. 

Wszyst kie pro po no wa ne ak -
tyw no ści są pro wa dzo ne przez
bar dzo do świad czo nych in struk -
to rów po sia da ją cych znacz ne
osią gnię cia w swo ich dzie dzi -
nach, m.in. wie lo let nią tan cer kę
ze spo łu „Sa bat” Mał go rza ty Po -
toc kiej, ar tyst kę - pla sty ka ma ją -
cą w do rob ku współ pra cę z ma -
ga zy nem „Vo uge” oraz z Aka de -

mią Te atral ną im. Zel we ro wi cza
w War sza wie, czy wie lo krot ne go
mi strza War sza wy i me da li stę
Mi strzostw Pol ski, przez wie le
lat człon ka Ka dry Na ro do wej
w ju do. 

Ofer ta tych za jęć wpi su je się
w ideę na szych pla có wek, któ rą
jest sze ro ko ro zu mia na dzia łal -
ność edu ka cyj na wspie ra ją ca
mło dych miesz kań ców na szej
dziel ni cy. 

Za rów no Przed szko le Nie pu -
blicz ne „Wy spa Skar bów” jak
i Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo -
wa „Lo gi ca”, któ ra roz pocz nie
dzia łal ność we wrze śniu te go ro -
ku, re ali zu ją pro fil ma te ma tycz -
no -lin gwi stycz ny. 

Ofer ta za jęć dla miesz kań ców
Os. Der by jest roz sze rze niem
i od po wie dzią na ro sną ce za in te -
re so wa nie ak tyw no ścia mi ofe ro -
wa ny mi do tych czas w pro gra mie
przed szko la. 

Za pra sza my do za po zna nia
się ze szcze gó ło wym pro gram
za jęć oraz in struk to ra mi pod -
czas pik ni ku 5 wrze śnia (so bo -
ta) w godz. 11.00-14.00.

Za pi sy i kon takt: 
War sza wa, ul. Skarb ka z Gór 142 B,
tel. 22 392 91 76, 22 392 86 33
e -ma il: 
biu ro@przed szko le war sza wa.pl

Aktywnie na Osiedlu Derby
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688 tys. zł na park Ma gicz na
i in ne te re ny zie lo ne – to naj lep -
sze pod su mo wa nie te go rocz ne go
gło so wa nia we wschod niej czę ści
dziel ni cy. Po nad po ło wę z mi lio na
zło tych prze zna czo ne go na przy -
szło rocz ne in we sty cje po chło nie
roz bu do wa Tru skaw ko we go Po la
(400 tys. zł) i bu do wa to a le ty
w par ku Ma gicz na (267 tys. zł).
Szcze gól nie ten pro jekt bu dził
na na szym fo rum du że kon tro -
wer sje, ale – jak wi dać – był po -
trzeb ny.

Wschod nia Bia ło łę ka, tak bar -
dzo po trze bu ją ca in we sty cji w in -
fra struk tu rę, za koń czy przy szły
rok ta kże z gór ką sa necz ko wą
przy Ru sko wym Bro dzie, Zie lo ną
Bi blio te ką wy po sa żo ną w no we
me ble i ksią żki, par kiem Ma gicz -
na z ra ba ta mi kwia to wy mi, z no -

wy mi sto ja ka mi ro we ro wy mi i łą -
ką kwiet ną. Ma ło? Ma ło. Wię cej
pro jek tów in fra struk tu ral nych
po pro stu nie by ło na li ście. Oby
za rok zgło szo no ich i zwe ry fi ko -
wa no po zy tyw nie wię cej.

Tak pre zen tu je się li sta wy bra -
nych pro jek tów we dług licz by gło -
sów:
1. Z górki na pazurki – budowa

górki saneczkowej
2. Doposażenie Biblioteki

„Zielonej” w książki, meble
i zieleń

3. Magiczna Toaleta
4. Rabaty kwiatowe w Parku

Magiczna
5. Zapobieganie bezdomności

zwierząt
6. Bezpłatny fitness na Zielonej

Białołęce
7. Bezpieczne parkingi

rowerowe
8. Łąka kwietna dla Białołęki

obszar 3 – Eko Miasto
9. Zakup książek do biblioteki

szkolnej przy Gimnazjum
nr 164 w Warszawie

10. Bezpłatne zajęcia
pozalekcyjne z inteligencji
finansowej dla dzieci ze szkół
na Zielonej Białołęce

11. Rozbudowa Terenu
Rekreacyjnego „Truskawkowe
Pole” przy ul.Echa Leśne

12. Od rekreacji do edukacji.
Zajęcia i warsztaty dla dzieci
i rodziców na Zielonej
Białołęce

13. „Szczęśliwa Rodzina – cykl
spotkań edukacyjno
– wychowawczych dla
rodziców i dzieci z klas 0 – III”

Do mi nik Ga dom ski

Co wybrała wschodnia Białołęka?
� Najpopularniejszy projekt wybrany w budżecie partycypacyjnym wschodniej
Białołęki nie zebrał nawet tysiąca głosów. W sumie przeszło ich trzynaście.

Nie za le żnie od te go, czy wy ko -
rzy stu je my ro wer ja ko śro dek co -
dzien ne go trans por tu, czy słu ży
nam ja ko na rzę dzie spor tu, je go
utra ta to za zwy czaj spo ry cios fi -
nan so wy. Zło dzie je krad ną ro we -
ry nie zwra ca jąc uwa gi na ich war -
tość, ko rzy sta jąc z nada rza ją cej
się oka zji, któ rą jest naj czę ściej
sła be za pię cie lub je go brak.

Od 1 lip ca na Bia ło łę ce zgło -
szo no 15 kra dzie ży ro we rów,
z cze go co trze cia mia ła miej sce
na par kin gu na te re nie osie dla,
mi mo że wie le osie dli jest za my -
ka nych i strze żo nych. Kra dzio no
ta kże z ga ra ży pod ziem nych (wie -
le osób zo sta wia tam ro we ry bez
żad ne go za bez pie cze nia) i kla tek
scho do wych. Zda rzy ła się ta kże
kra dzież nie przy pię te go ro we ru
z bo iska szkol ne go i… dwóch ro -
we rów za par ko wa nych i przy pię -
tych przed ra tu szem.

– W lip cu mo im dzie ciom skra -
dzio no sprzed urzę du dwa ro we ry
– pi sze pa ni Ka ta rzy na. – Syn po -

sta wił ro wer przy ra tu szu, za bez -
pie czył go przy pi na jąc do sto ja ka.
Wró cił ok. 16:00 i ro we ru nie ma.
Po po nad mie sią cu oka za ło się, że
mo ni to ring, któ ry znaj du je się
przy ra tu szu, jest tak kiep skiej ja -
ko ści, że syn nie mógł roz po znać
na wet sie bie i ro we ru z dnia zda -
rze nia. W mię dzy cza sie cór ka zo -
sta wi ła wła sny ro wer pod ra tu -
szem i ja kież by ło jej zdzi wie nie,
kie dy po po wro cie z pra cy już go
tam nie za sta ła.

Mo gło by się wy da wać, że par -
king przed ra tu szem jest bez piecz -
ny. Nie ste ty zło dzie je nie ma ją
opo rów przed prze ci na niem za -
pięć na wet w bia ły dzień, w ru chli -
wych miej scach. Jesz cze żad ne
mia sto na świe cie z ni mi nie wy -
gra ło, ale mo że my utrud niać im
za da nie, uży wa jąc do brej ja ko ści
za pięć. Praw do po dob nie naj lep -
szym jest u -lock re no mo wa nej fir -
my, któ rym spi na my ra mę, przed -
nie ko ło i sto jak. Nie ste ty to wy da -
tek rzę du 200–300 zł. War to roz -
wa żyć ta kże do dat ko we ozna ko -
wa nie ro we ru – po li cja cy klicz nie
prze pro wa dza ak cje, pod czas któ -
rych mo żna zro bić to za dar mo.

W przy szłym ro ku z ini cja ty wy
bur mi strza na te re nie Bia ło łę ki
po wsta ną no we par kin gi, wy po sa -
żo ne w moc ne za pię cia z zam ka -
mi szy fro wy mi dla osób, któ re nie
ma ją wła snych za bez pie czeń dla
ro we rów.

Do mi nik Ga dom ski

Złodzieje rowerów odwiedzili Białołękę
� Im więcej rowerów, tym więcej kradzieży. Jaka jest
skala tego procederu na Białołęce?

źródło: policja.w
aw.pl
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Bu dy nek przy uli cy Mo dliń -
skiej 201 jest w bu do wie od 15 lat.
Teo re tycz nie, po nie waż po śmier -
ci in we sto ra pra ce zo sta ły wstrzy -
ma ne. Jed no cze śnie bu do wa sta ła
się prze kleń stwem dla miesz kań -
ców oko licz nych blo ków. – Lę gną
się tam szczu ry, bez dom ni ro bią
so bie le go wi sko. Te ren jest źle
ogro dzo ny, przez co ka żdy mo że
tam wejść. No i ten wy gląd…
Po pro stu kosz mar – ża li się nam
miesz ka niec są sied nie go bu dyn ku
pod nu me rem 201A.

Za rząd wspól no ty miesz ka nio -
wej in ter we nio wał wszę dzie:
u bur mi strza, któ ry prze ka zał
spra wę in spek to ra to wi nad zo ru
bu dow la ne go oraz u słu żb mun -
du ro wych. Zda niem urzęd ni ków
z wo je wódz kie go in spek to ra tu
nad zo ru bu dow la ne go pro ble mu
nie ma. W pi śmie do wspól no ty
miesz ka nio wej na pi sa li, że wła ści -
ciel te re nu po pra wił ogro dze nie
i te raz jest to „bu do wa peł ną gę -
bą”. Kon tro le rzy nie stwier dzi li
też złe go sta nu tech nicz ne go bu -

dyn ku. Mun du ro wi z ko lei przy je -
cha li i prze go ni li bez dom nych,
któ rzy urzą dzi li tu so bie li ba cję
al ko ho lo wą.

Pro wi zor ka, któ ra trwa od lat,
pręd ko nie znik nie. – Jest kil ku -
na stu spad ko bier ców tej nie szczę -
snej nie ru cho mo ści. Jak to w „ro -
dzi nie”, pew nie się mię dzy so bą
kłó cą. Bu do wa szyb ko nie ru szy,
prę dzej ta ru de ra się roz pad nie.
Al bo bę dzie stra szyć jak nie do -
koń czo na sie dzi ba Eu ro Pol Ga zu
przy Li te rac kiej na Bie la nach
– ko men tu je miesz kan ka bu dyn -
ku obok.

W pra wie bu dow la nym nie ma
za pi su o tym, że po zwo le nie wy -
ga sa po śmier ci wła ści cie la.
Po pierw sze, urzęd ni cy nie mu szą
wie dzieć o zgo nie in we sto ra.
Po dru gie po zwo le nie na bu do wę,
jak i sa ma bu do wa, sta no wią ma -
ją tek, któ ry w po stę po wa niu
spad ko wym dzie dzi czą suk ce so -
rzy. Je dy nym obo wiąz kiem wła -
ści cie la jest dba nie o to, by bu do -
wa nie sta no wi ła za gro że nia dla

in nych. Kie dy nie do peł nia te go
obo wiąz ku, urzęd ni cy lub po li -
cjan ci mo gą we zwać go do pod ję -
cia sto sow nych dzia łań – upo rząd -

ko wa nia pla cu bu do wy, po pra wie -
nia ogro dze nia, za bez pie cze nia
po se sji. A stan ta ki trwać mo że
po wsze cza sy.

Prze my sław Bur kie wicz

Rozgrzebana budowa straszy 15 lat
� Budowa przy Modlińskiej 201 trwa od… 2000 roku. Rozgrzebany budynek niszczeje,
psuje wygląd okolicy i – według mieszkańców – stanowi zagrożenie budowlane.

Jest kilkunastu
spadkobierców tej
nieszczęsnej
nieruchomości. Jak to
w „rodzinie”, pewnie się
między sobą kłócą.
Budowa szybko nie ruszy,
prędzej ta rudera się
rozpadnie. Albo będzie
straszyć jak
niedokończona siedziba
EuroPolGazu
przy Literackiej
na Bielanach
– komentuje mieszkanka.

Jest jed ną z naj bar dziej zna -
nych pol skich ak to rek, od lat
zwią za ną z war szaw ski mi sce na mi
te atral ny mi. Aż do 2009 ro ku,
czy li pre mie ry pły ty „Atra men to -
wa Rum ba”, nie wie lu pa mię ta ło
o mu zycz nej stro nie jej ka rie ry
– nie słusz nie, po nie waż już w po -
cząt kach swo jej dzia łal no ści de -
biu to wa ła na fe sti wa lu w Opo lu
(1969). Po zna ko mi tym od bio rze
pierw sze go so lo we go krą żka, do -
cze ka li śmy się ko lej ne go al bu mu
Sta ni sła wy Ce liń skiej – „Atra -
men to wa”. Re ci tal pro mu ją cy jej
naj now szy ma te riał otwo rzy se zon
Bia ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry 5
wrze śnia o godz. 19:00.

Pod czas kon cer tu usły szy my
utwo ry skom po no wa ne i przy go -
to wa ne przez uzna nych au to rów
spe cjal nie dla Sta ni sła wy Ce liń -
skiej. Nie po wta rzal ne tek sty
do kom po zy cji Ma cie ja Mu rasz ko
na pi sa li: Woj ciech Mły nar ski, Do -
ro ta Czup kie wicz, Mu niek Stasz -
czyk i Mar cin So snow ski. Po nad to
Ma ciej Mu rasz ko za ara nżo wał
na no wo ulu bio ne utwo ry ar tyst ki,

któ re dzię ki no we mu wy ko na niu
na bra ły nie zwy kłej po go dy du cha.

„Atra men to wa” re ci tal Sta ni -
sła wy Ce liń skiej, 5.09 godz. 19:00,
bi le ty: 70 zł, 50 zł.

Kon cert tan go
Al fred Hau se Tan go Or che stra

to jed na z naj bar dziej zna nych or -
kiestr spe cja li zu ją cych się w mu -
zy ce tan go. Jej twór ca, nie ży ją cy
już dy ry gent Al fred Hau se, na zy -
wa ny był „nie miec kim kró lem” tej
mu zy ki. Dzię ki wy jąt ko wym wy -
ko na niom „La Cum par si ta” czy
„Olé Gu apa”, zdo by li po pu lar -
ność na ca łym świe cie, w tym
w szcze gól no ści w Azji. Bia ło łęc ki
Ośro dek Kul tu ry od wie dzą tuż
przed roz po czę ciem swo jej tra sy
kon cer to wej po Ja po nii. Po kon -
cer cie od bę dzie się after par ty
w ryt mie tan ga.

Al fred Hau se Tan go Or che -
stra, 6.09 godz. 19:00, wstęp wol -
ny – obo wią zu je re zer wa cja
miejsc: se kre ta riat@bok.waw.pl,
22 614-66-56.

mj

Celińska i tango
� Zbliża się inauguracja sezonu artystycznego
Białołęckiego Ośrodka Kultury (ul. van Gogha 1).
W pierwszy weekend września wystąpią Stanisława
Celińska i Alfred Hause Tango Orchestra.
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Ka cząt ko a wy klu cze nie
Te atr Tań ca Inoj, pod kie row -

nic twem Ka ta rzy ny Krycz ki, przy -
go to wał pod ko niec ubie głe go se -
zo nu spek takl in spi ro wa ny ba -
śnia mi An der se na pt. „Ka cząt -
ko”. Ty tuł ba śni po trak to wa no
jed nak tyl ko ja ko in spi ra cję
do stwo rze nia zu peł nie no wej,
uwspół cze śnio nej hi sto rii, sku pia -
ją cej się na kwe stiach ró żno rod -
no ści i wy klu cze nia. W efek cie
po wsta ła fa mi lij na opo wieść dla
du żych i ma łych, uczą ca to le ran cji
i zro zu mie nia dla od mien no ści.
Po kaz „Ka cząt ka” Te atru Tań ca
Inoj, od bę dzie się 6 wrze śnia
o godz. 12.00. Wstęp wol ny.

Sa ty ra Go go la
Jed na z naj bar dziej ulu bio nych

przez bia ło łęc ką wi dow nię ko me -
dii po wra ca. Ze spół Te atru 13
opo wie hi sto rię Aga fii Ti cho now -

nej – pan ny na wy da niu szu ka ją cej
od po wied nie go mę ża. Wy bór Aga -
fii nie bę dzie jed nak ła twy, po nie -
waż jej mę żczy zna po wi nien być
przede wszyst kim… do brze usy tu -
owa ny. W związ ku z tym przez sa -
lon głów nej bo ha ter ki prze wi nie
się ca ły ko ro wód kan dy da tów
do jej rę ki. Czy w dzi siej szym świe -
cie ma łżeń stwo to jesz cze mi łość
czy już trans ak cja han dlo wa? Od -
po wie dzi udzie li Mi ko łaj Go gol
– jak zwy kle w krzy wym zwier cia -
dle. „Oże nek”, Ze spół Te atru 13,
reż. Ane ta Mu czyń, 11 wrze śnia
o godz. 19.00. Bi le ty: 8 zł, 10 zł.

O wol no ści i znie wo le niu
Jak wy glą da ło by ży cie w pań -

stwie, w któ rym nie mo żna do wol -
nie zmie nić miej sca za miesz ka nia
a wszyst ko pod le ga peł nej kon tro -
li? Praw do po dob nie tak, jak ma to
miej sce w Czu mu trii – re pu bli ce,

któ ra po sia da wszyst kie atry bu ty
de mo kra tycz ne go kra ju, jed nak
sta no wią one tyl ko fa sa dę. W pew -
nym mo men cie do te go od re al nio -
ne go miej sca, przy po mi na ją ce go
ra czej obóz je niec ki, przy by wa
wol ny czło wiek. Pa ra dok sy wy ni -
ka ją ce z ta kie go zde rze nia do sko -
na le uchwy cił Wa le rij Szer gin, au -
tor dra ma tu „Dzie ci Zo ny”. Ko -
me dię wy re ży se ro wał Grze gorz
Resz ka. „Dzie ci Zo ny”, Kom pa nia
Te atral na Mam ro, 12.09 godz.
18.00. Bi le ty: 8 zł, 10 zł.

Czy da Vin ci miał ra cję?
Przed sta wie nie „Da Vin ci miał

ra cję” prze no si wi dza do spo koj nej
pod pa ry skiej miej sco wo ści, w któ -
rej swój urlop spę dza na da czy 
ma łżeń stwo Mo re au. Ni czym nie -
za po wie dzia ne wy pad ki prze rwą
jed nak spo kój go spo da rzy, a pan
Ala in, wy so ko po sta wio ny ofi cer
po li cji, bę dzie mu siał za an ga żo wać
się w pry wat ne śledz two w po szu ki -
wa niu wła ści cie la pew nej zgu by…
„Da Vin ci…” to gro te sko wy tekst
Ro lan da To po ra, któ ry odzie ra
wszyst kich bo ha te rów z gry po zo -
rów i kon we nan sów. „Da Vin ci
miał ra cję”, Te atr Co Me ta, reż.
Do mi nik Wen do łow ski, 13.09
godz. 19.00. Bi le ty: 8 zł, 10 zł.

mj

Po znaj taj ni ki fil mu i fo to gra fii
W świe cie, w któ rym ob raz od -

gry wa bar dzo du żą ro lę, do bre
zdję cia i fil my są na wa gę zło ta.
Kie dyś wy ko rzy sty wa ne w pra sie
i te le wi zji, dziś nie po dziel nie pa -
nu ją w in ter ne cie – przede wszyst -
kim w ser wi sach i me diach spo -
łecz no ścio wych. Zro bić do bre
zdję cie to praw dzi wa sztu ka, dla -
te go BOK wpro wa dził za ję cia
z fo to gra fii dla dzie ci i do ro słych.
Uczest ni cy na uczą się ob słu gi
apa ra tu cy fro we go, kom po zy cji
ob ra zu i wie lu tech nik fo to gra -
ficz nych. Dla fil mow ców prze wi -
dzia no spe cjal ne warsz ta ty obej -
mu ją ce pi sa nie sce na riu sza, ele -
men ty sztu ki ope ra tor skiej i pod -
sta wy mon ta żu fil mo we go.

Roz wiń swo ją kre atyw ność
Kre atyw ność to jed na z naj bar -

dziej ce nio nych cech na ryn ku
pra cy. Po ma ga nie tyl ko wpa dać
na do bre po my sły, ale rów nież
uła twia na ukę i za pa mię ty wa nie.
War to roz wi jać ją już od naj młod -
szych lat np. na za ję ciach z kon -
stru owa nia z kloc ków le go (Le go
Kloc ki), pro wa dzo nych przez do -
świad czo ną ka drę in struk to rów.
Au tor skie pro gra my twór cze go
my śle nia, po zwo lą na bar dziej
efek tyw ne wy ko rzy sta nie wspól -

nej za ba wy do na uki. Je śli dla nie -
któ rych to cią gle za ma ło, na pew -
no za do wo lą się warsz ta ta mi
z kon struk cji ro bo tów zbu do wa -
nych z ele men tów two rzo nych
przez dru kar ki 3D (dzie ci od 10
lat). Kre atyw ność roz wi jać mo żna
też na za ję ciach z ma lar stwa i ry -
sun ku, ce ra mi ki, ak tor stwa czy
pod czas Cyr ku Ein ste ina – warsz -
ta tów dla mło dych na ukow ców.

Mu zy ka i ruch
Od no we go se me stru BOK

wpro wa dził aż czte ry ro dza je za -
jęć z zum by. Wśród nich zna la zły
się zum ba dla dzie ci, zum ba fit -
ness, zum ba gold (dla gru py 50+,
ko biet w cią ży, osób po ura zach)
oraz zum ba dla mam z dzieć mi
do 8 ro ku ży cia. No wo ścią jest 
ta kże sek cja mu si ca lo wa Broad -
way Mu si cal Scho ol, pro wa dzo na
przez ak to rów te atrów mu zycz -
nych. Oso by pra gną ce roz wi jać
swo je ta len ty mu zycz ne bę dą zaś
mo gły wziąć udział w za ję ciach
z gi ta ry, per ku sji, pia ni na czy
akor de onu.

Wię cej in for ma cji na te mat za -
jęć od by wa ją cych się w Bia ło łęc -
kim Ośrod ku Kul tu ry, zna leźć
mo żna na stro nie in ter ne to wej
www.bok.waw.pl.

mj

Szukasz pasji? Zapisz się
na zajęcia w BOK-u
� Białołęcki Ośrodek Kultury to miejsce z największą
ofertą zajęć w naszej dzielnicy. Jeśli zastanawiasz się,
jak rozwijać pasje dziecka i swoje, obowiązkowo
sprawdź jego propozycje. Oto kilka z nich.

Na zdję ciu „Oże nek” w re ży se rii Ane ty Mu czyń

Natalia Krzemińska poprowadzi zajęcia z zumby – robiącej
furorę formy aktywnego spędzania czasu

Białołęckie Zagłębie Teatralne na afiszu
� Nowy sezon artystyczny Białołęckiego Ośrodka Kultury to powrót ulubionych
produkcji teatralnych. We wrześniu wystąpią: Teatr Tańca Inoj, Zespół Teatru 13,
Kompania Teatralna Mamro i Teatr CoMeta.

Bę dą dmu chań ce, byk ro dem
z ro deo, stre fa ma lu cha, warsz ta ty
i ani ma cje pro eko lo gicz ne – do
te go pro wa dzo ne bę dą po ga dan ki
na te mat bez piecz ne go no we go
ro ku szkol ne go.

Pla no wa ne są ta kże kon kur sy z na -
gro da mi – do wy gra nia m.in. wej -
ściów ki do sa li za baw przy Po ra jów.

Oko li ce Li dla przy My śli bor -
skiej, 6 wrze śnia, godz. 12.00–17.00.

Udział, oczy wi ście, bez płat ny!
(red)

Ekologiczny piknik przy Myśliborskiej
� 6 września przy Myśliborskiej odbędzie się piknik dla dzieci i ich rodziców.

EkoFrajda/Facebook
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Do kład niej – na Przy dro żną. To
wła śnie tam wra ca ją cy z urlo pu
w Gre cji miesz kań cy od kry li
w jed nej z wa li zek pa sa że ra
na ga pę. Oka zał się nim pię cio -
cen ty me tro wy ge kon.

Go spo da rze schwy ta li jasz czur -
kę do sło ika i we zwa li stra żni ków
miej skich. Ci za bra li przy by sza
do zoo, gdzie pod ro śnie i do pie ro
wte dy bę dzie mo żna okre ślić,

do ja kie go ga tun ku na le ży – a wy -
bór nie jest du ży, bo w Eu ro pie
ży je ich je dy nie sie dem.

Swo ją dro gą, ta kie ge ko ny to cie -
ka we zwie rzę ta. Ła zi to to po szy -
bach, „rą bie” mu chy i ko ma ry i jesz -
cze po tra fi ciem nieć al bo ja śnieć,
w za le żno ści od hu mo ru. No i nie
trze ba na spa cer wy pro wa dzać…

TW Fu lik na pod sta wie in for ma cji
stra ży miej skiej

Nielegalny imigrant
� Wiele się mówi o tym, czy Polska ma przyjmować czy
też nie, imigrantów z Afryki, dopływających do wybrzeży
w południowej Europie. A tymczasem po cichu jeden
imigrant już dotarł na Białołękę…

Wał Raj szew ski, jak wszyst kie
wa ły prze ciw po wo dzio we na te re -
nie mia sta, jest po za ju rys dyk cją
za rów no Za rzą du Dróg Miej -
skich, jak i władz dziel ni cy. Pod le -
ga Za rzą do wi Mie nia m.st. War -
sza wy i obo wią zu je na nim pra -
wo… wod ne. Mó wi ono, że
po wa le mo żna spa ce ro wać, a ta -
kże – od ubie głe go ro ku – jeź dzić
ro we rem. Ko ro na wa łu nie jest
jed nak ani chod ni kiem, ani dro gą
ro we ro wą, ale „dro gą tech nicz ną
z do pusz czo nym ru chem pie szych
i ro we rów”. Prze kła da jąc to
na oby cza je ży cia co dzien ne go:
gdy je dzie my po wa le ro we rem
nie po win ni śmy roz ga niać pie -
szych dzwon kiem.

Gdy w lu tym po da li śmy in for -
ma cję o pla no wa nym bru ko wa niu
ko ro ny wa łu, czy tel ni cy by li po -
dzie le ni. Jed ni zwra ca li uwa gę
na bło to i nie rów ne pod ło że,
utrud nia ją ce pro wa dze nie wóz ka,
in ni kry ty ko wa li po mysł za nad -
mier ną in ge ren cję w śro do wi sko
i utrud nia nie ży cia bie ga czom.
Spra wa jest już jed nak prze są dzo -
na i bie ga cze pew nie prze nio są
się na wy dep ta ne ście żki u pod nó -
ża wa łu. A na gó rze przy bę dzie
ro we rzy stów.

– Pra ce za koń czą się je sie nią,
wte dy bę dzie mo żna prze je chać
po wa le od ul. Spraw nej na No -
wo dwo rach aż do Por tu Że rań -
skie go, po nad 5 km – pi sze peł no -

moc nik pre zy dent War sza wy d/s
ko mu ni ka cji ro we ro wej Łu kasz
Pu chal ski. – W przy szłym ro ku

naj cie kaw sza ope ra cja: do sto so -
wa nie kład ki tech nicz nej nad Ka -
na łem Że rań skim do ru chu pie -
szych i ro we rów. Wte dy do jazd
z Bia ło łę ki nad Wi słą do cen trum
bę dzie na praw dę cał kiem przy -
jem ny.

Rze czy wi ście, bu do wa mo stu
Że rań skie go da ro we rzy stom
z Tar cho mi na mo żli wość od po -
czę cia od ha ła su i spa lin na Mo -
dliń skiej i Ja giel loń skiej. Bu do wa
dro gi tech nicz nej na Wa le Raj -
szew skim kosz tu je 5 mln zł.

Do mi nik Ga dom ski

Co dzieje się na wale wiślanym?
� Mieszkańcy spędzający czas nad Wisłą obserwują tego lata wielką operację
brukowania korony wału. Jedni nazywają to układaniem chodnika, inni budową
drogi rowerowej… ale prawda jest inna.

Sprawa jest
już przesądzona
i biegacze pewnie
przeniosą się
na wydeptane ścieżki
u podnóża wału.
A na górze przybędzie
rowerzystów.

Skutecznie rehabilitujemy m.in.:
- po zabiegach operacyjnych
- po udarze mózgu
- przy schorzeniach neurologicznych
- pacjentów łóżkowych
- bóle kręgosłupa
- w chorobie zwyrodnieniowej stawów
Zadzwoń i skorzystaj z darmowej konsultacji z fizjoterapeutą!

Chcesz pozbyć się bólu?
Wrócić do pełnej sprawności?
Zregenerować swoje mięśnie?

Arena Legionowo, ul. B.Chrobrego 50B/23 
oraz wizyty domowe tel: 504-498-488

www.proreh.pl

REHABILITACJA I MASAŻ
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1. My lą ca na zwa. To spra wa
dru go rzęd na, ale war to od no to -
wać, że z Trak tu Nad wi ślań skie go
do sa me go wa łu jest 1100 me -
trów. Na zwa na bie rze sen su, gdy
uli ca zo sta nie przed łu żo na na po -
łu dnie i zbli ży się do rze ki.

2. Uli cę, ra zem z jezd nią dla
pry wat nych sa mo cho dów, wy bu -
do wał Za rząd Trans por tu Miej -
skie go, czy li in sty tu cja po wo ła na
do or ga ni zo wa nia ko mu ni ka cji
zbio ro wej i ogra ni cza nia in dy wi -
du al nej. Po wsta ła ona przy oka zji
bu do wy to rów tram wa jo wych.

3. Po za chod niej stro nie dro ga
ro we ro wa prze cho dzi płyn nie
w chod nik z do pusz czo nym ru -
chem ro we rów i po now nie w dro -
gę ro we ro wą. Za bra kło wy obraź -
ni (bo nie miej sca, o czym póź -

niej). Po wsta ło miej sce, w któ rym
ro we rzy ści bę dą wy mu szać pierw -
szeń stwo na pie szych, mo że też
do cho dzić do po trą ceń.

4. Po stro nie wschod niej dro ga
ro we ro wa i chod nik bie gną obok
sie bie w kla sycz nym war szaw skim
ukła dzie, w któ rym po dro dze ro -
we ro wej pie si bę dą cho dzić, jeź -
dzić na rol kach i spa ce ro wać
z wóz ka mi dzie cię cy mi. Tak jest
za wsze, gdy dro ga nie jest od dzie -
lo na od chod ni ka pa sem zie le ni.

5. Zbu do wa no pół to rej dro gi
ro we ro wej na uli cy, na któ rej mo -
żna by ło się obyć bez nich. No we
uli ce mu szą być obo wiąz ko wo wy -
po sa żo ne w roz wią za nia dla ru -
chu ro we ro we go, co by naj mniej
nie ozna cza dro gi ro we ro wej.
Na uli cach tej ka te go rii roz wią za -

niem we dług spe cja li stów lep szym
są pa sy ro we ro we, dzię ki któ rym
ro we rzy ści i kie row cy wi dzą się
wza jem nie le piej i nie ma kon flik -
tów mię dzy ro we rzy sta mi a pie -
szy mi. Chy ba że rol karz wje dzie
na jezd nię, co też się zda rza.

6. Na jezd ni pra wie nie ma sa -
mo cho dów. Kie row cy naj wy raź niej
nie zo rien to wa li się jesz cze, że
z mo stu mo żna zje chać pro sto
w Ob raz ko wą, skrę cić w le wo
w Trakt Nad wi ślań ski i ob je chać
kor ku ją cy się frag ment My śli bor -
skiej. Je śli ce lem są uli ce Le li wi tów,
Mi le nij na al bo Ce ra micz na, to jest
to zde cy do wa nie naj krót sza dro ga.

7. No wiut ki Trakt Nad wi ślań ski
ma wy nie sio ne skrzy żo wa nia
z dro ga mi grun to wy mi. Wy glą da
to na ra zie ko micz nie, ale to in -
we sty cja na przy szłość.

Nie wszyst kie z tych dziw nych
zja wisk są oczy wi ście błę da mi
pro jek to wy mi. Trakt Nad wi ślań -
ski jest uli cą po trzeb ną i zbu do -
wa ną w dość wy so kim stan dar -
dzie: wy nie sio ne skrzy żo wa nia
wy ko na no wzo ro wo, nie ma tan -
det nej kost ki bau ma, zie leń pre -
zen tu je się bar dzo ład nie. Ja dąc
przez pust ko wie mię dzy pla cem
bu do wy Ga le rii Pół noc nej a cha -
otycz ną za bu do wą Tar cho mi na
nie spo sób jed nak nie po czuć
się… dziw nie.

Do mi nik Ga dom ski

Siedem dziwnych zjawisk
na Trakcie Nadwiślańskim
� Trakt Nadwiślański między Światowida a al. pułkownika Kuklińskiego (tak nazwano
trasę mostu Północnego po stronie Tarchomina) jest już otwarty. Oto lista
zaobserwowanych na nowej ulicy dziwnych zjawisk.

Kie dy w pierw szej edy cji bu dże -
tu par ty cy pa cyj ne go pro jekt
„Dom ki dla skrzy dla tych pa sia -
stych przy ja ciół” wy grał gło so wa nie
w kil ku na stu dziel ni cach i re jo nach
War sza wy, wie le osób prze cie ra ło
oczy ze zdu mie nia. Te raz dom ki
już wi szą na drze wach na ca łej Bia -
ło łę ce. Mo żna się na nie na tknąć
przy Włod ko wi ca, Bia ło łęc kiej,
Pło cho ciń skiej, Wart kiej i Skier -
dow skiej, ale naj wię cej pszczół za -
miesz ka ło tam, gdzie jest naj wię cej
lu dzi. Na Tar cho mi nie i No wo dwo -
rach nie wiel kie ule mo żna zna leźć
obok par ku Pi cas sa, przy Ćmie low -
skiej, Ce ra micz nej, Me hof fe ra,
Od kry tej i Spraw nej.

W Pol sce ten te mat jesz cze nie
prze bił się na pierw sze stro ny ga -
zet, ale na ukow cy w USA i Eu ro -
pie Za chod niej od kil ku na stu lat
ob ser wu ją ma so we wy mie ra nie

pszczół, spo wo do wa ne praw do po -
dob nie przez pe sty cy dy i za nie -
czysz cze nie po wie rza. Bio rąc
pod uwa gę to, że pszczo ły za py la -
ją więk szość ro ślin spo ży wa nych
przez lu dzi i zwie rzę ta ho dow la -
ne, je śli nie uda się po wstrzy mać
wy mie ra nia tych owa dów, cze ka
nas ka ta stro fa na nie spo ty ka ną
ska lę. Za rów no eko lo gicz na, jak
i go spo dar cza.

A jak jest na Bia ło łę ce? Chy ba
nie źle. Oso by miesz ka ją ce nie da -
le ko miejsc, w któ rych za wie szo -
no dom ki do no szą, że licz ba
pszczół wzro sła te go la ta la wi no -
wo. Są osie dla, na któ rych pszczo -
ły wpa da ją przez otwar te okna
do słow nie co kil ka mi nut. Naj wy -
ższy czas przy zwy cza ić się
do obec no ści skrzy dla tych, pa sia -
stych przy ja ciół.

Do mi nik Ga dom ski

Mamy setki nowych
sąsiadów. Pasiastych
� Liczba mieszkańców Białołęki nieustannie rośnie. W tym
roku sprowadziły się do nas pszczoły. Mnóstwo pszczół.



Na re ali za cję pro jek tów w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
środ ko wa Bia ło łę ka uzy ska ła mi -
lion zło tych. Miesz kań cy osie dli
po wschod niej stro nie uli cy Mo -
dliń skiej bę dą mo gli zre ali zo wać
swo je po stu la tu. „Bia ło łę ka – ob -
szar nr 2”, jak ofi cjal nie na zy wa
się nasz re jon, za mknie się w tej
kwo cie. Ja ko pierw szy, z wy ni -
kiem 593 gło sów, uzy skał pro jekt
„Bli żej sie bie”, któ re go ce lem jest
bu do wa spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go m.in. przez spo tka nia
miesz kań ców, pro wa dze nie
warsz ta tów po le ga ją cych np.
na wspól nym przy go to wy wa niu
pi sa nek na Wiel ka noc. Pro jekt
ten zy skał 593 zwo len ni ków i bę -
dzie kosz to wał 53 500 zł. Na stęp -
ne w ko lej ce jest za po bie ga nie
bez dom no ści zwie rząt (589 osób)
za 4500 zło tych, a ta kże uru cho -
mie nie lo do wi ska czy bu do wa
par kin gu dla sa mo cho dów przy
sta cji PKP Chosz czów ka.

Oto li sta zwy cię skich pro jek -
tów:

Bli żej Sie bie, 53 500 zł, gło su ją -
cych 593

Za po bie ga nie bez dom no ści
zwie rząt w mie ście, 4500 zł gło su -
ją cych 589

Se zo no we lo do wi sko przy SP
nr 257, 187 855 zł, gło su ją -
cych 563

Par king dla sa mo cho dów przy
sta cji ko le jo wej War sza wa Chosz -
czów ka, 84 600 zł, gło su ją cych 563

Re mont ście żki ro we ro wej
przy ul. Mo dliń skiej, 160 000 zł,
gło su ją cych 551

Kon te ne ry na śmie ci – dba my
o czy sty las – kon ty nu acja,
80 000 zł, gło su ją cych 548

Za kup ma te ria łów wspo ma ga -
ją cych roz wój psy cho ru cho wy dla
dzie ci Klu bu Mam, 1059 zł, gło su -
ją cych 537

Bez piecz ne par kin gi ro we ro -
we, 32 000 zł, gło su ją cych 528

Po pra wa bez pie czeń stwa dro gi
do szko ły nr 257 w re jo nie ul. Ży -
wicz nej oraz krze wie nie spor tu
i re kre acji, 219 000 zł, gło su ją -
cych 486,

Obu stron ny re mont po bo czy
w re jo nie Szko ły Pod sta wo wej
nr 257 ul Pod ró żni cza na odc.
Mar choł ta -Uczniow ska, 75 000 zł,
gło su ją cych 444

Tre ner spor to wy – opie ka
na bo isku Szko ły Pod sta wo wej
nr 110, 13 000 zł, gło su ją cych 438

Bez płat ne za ję cia z in te li gen cji
fi nan so wej w szko łach pod sta wo -

wych – Chosz czów ka, Dą brów ka
Szla chec ka, Bia ło łę ka

Dwor ska, Hen ry ków, 5760 zł,
gło su ją cych 426

Łą ka kwiet na dla Bia ło łę ki ob -
szar 2 – EKO MIA STO, 3400 zł,
gło su ją cych 423

Bia ło łęc ki Fe sti wal Ksią żki
Dzie cię cej i Mło dzie żo wej „Po zy -
tyw ne stro ny” – II edy cja, 9800 zł,
gło su ją cych 369

Czy ste traw ni ki – czy ste chod -
ni ki – kon ty nu acja, 70 000 zł, gło -
su ją cych 332 oso by

Pod pis

Wielkie zwycięstwo szkoły na Podróżniczej
� Z budżetu partycypacyjnego dla środkowej Białołęki uda się zrealizować postulaty
zgłoszone przez mieszkańców Choszczówki, Dąbrówki Szlacheckiej, Białołęki
Dworskiej, Henrykowa i Szamocina. O wielkim sukcesie może mówić społeczność
podstawówki nr 257. Dostanie lodowisko, remont poboczy obok placówki i poprawę
dojścia przy Żywicznej. To doskonały przykład mobilizacji, o którą właśnie chodzi
w budżecie partycypacyjnym.
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Pierw szy raz o tym, że u zbie gu
Mo dliń skiej i Kla sy ków sta nie sie -
ciów ka McDo nald's, in for mo wa li -
śmy w 2011 ro ku. Jed nak od tam -
tej po ry na nic się nie zmie ni ło
i po se sja stra szy pa skud nym ogro -
dze niem. – McDo nald's sta rał się
dwu krot nie o uzy ska nie po zwo le -
nia na bu do wę – mó wi wi ce bur -
mistrz Piotr Smo czyń ski. – Jed -
nak in we stor wy co fał się, po nie -
waż nie chciał prze bu do wać ukła -
du ko mu ni ka cyj ne go przy skrzy -
żo wa niu – wy ja śnia i pod kre śla,
że ra tusz nie jest prze ciw ny po pu -

lar ne mu 'Ma ku sio wi”. – Obok
jest park Hen ry kow ski, więc spa -
ce ro wi cze mie li by gdzie się po si lić
– uwa ża.

Ame ry kań ska kor po ra cja po -
now nie wró ci ła do te ma tu bu do -
wy lo ka lu przy Mo dliń skiej. Piotr
Smo czyń ski mó wi, że w ra tu szu
zło żo ny zo stał wnio sek o po zwo -
le nie na bu do wę. Biu ro pra so we
McDo nald's nie od po wie dzia ło
na na sze py ta nie, kie dy pla nu ją
pra ce i otwar cie re stau ra cji. Te
ame ry kań skie stan dar dy…

(PB)

McDonald's stanie Modlińskiej
� To dobra wiadomość? U zbiegu ulic Modlińskiej
i Klasyków stanie McDonald's. Miłośnicy amerykańskich
kanapek z wołowiną i frytek czekali na to od kilku lat.
– Jesienią firma złożyła wniosek o pozwolenie na budowę
– mówi Piotr Smoczyński, wiceburmistrz Białołęki.
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DOM SPRZEDAM
·Do sprzedaży wolnostojący dom z częścią
użytkową przy ul. Pomorskiej na Tarchominie.
456 m2 pow. całkowita, w tym – 229 m2 część
mieszkalna. 3 i 1/2 kondygnacji. Działka 690 m2.
Cicha, zielona okolica, blisko ul. Modlińska,
dobry dojazd do metra. Idealnie nadaje się na
prowadzenie działalności gospodarczej. Tel.
796-769-656
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603
·Sprzedam dom na Mazurach w miejscowości
Rozogi. Cena do negocjacji. Tel. 600-612-731
lub 512-430-242

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Auto Detailing – CAR SPA – Profesjonalna
kosmetyka samochodowa, regeneracja powłoki
lakierniczej do stanu salonowego!, powłoki
kwarcowe, czyszczenie i konserwacja skór, pranie
tapicerki. EVO CARS tel. 533-488-808

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-86-79, 80 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czysczenie dywanów i tapicerki 504-546-919
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772
·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

DOM I OGRÓD
·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

·Serwis komputerowy Kamzar IT C.H Marywilska
44 lok. H113 oferuje usługi informatyczne
z dojazdem do klienta. Skup/sprzedaż laptopów
oraz komputerów stacjonarnych. Tel.
534-496-326 Zapraszam na kamzarit.pl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·AA Kompleksowe remonty gwarancja
792-520-035

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·Gotówka do ręki bez BIK. Biuro na Pradze. Tel
531-338-217
·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki na dowolny cel – 501-152-403

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. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Karmelarz/Operator maszyny formującej
karmelki z minimum 2 – letnim
doświadczeniem w pracy przy produkcji
karmelków lub lizaków na stanowisku
samodzielnego karmelarza lub operatora
maszyn formujących karmelki. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Technolog d/s karmelu. Nawiążemy
stałą współpracę z doświadczonym
technologiem znającym wymogi
produkcji karmelków i lizaków. CV
prosimy
kierować:rekrutacja@slodkieupominki.pl

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

RÓŻNE
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063

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

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

Zatrudnimy
dziennikarzy 

lokalnych

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl






