
Czy udało się zgromadzić więk-
szość 14 radnych do odwołania
burmistrza? Wydarzenia na sesji
mogą na to wskazywać. Jeśli Mar-
cin Korowaj „wyprowadził” z PO
troje radnych, to nowa koalicja
musiałaby się składać ze wszyst-
kich (oprócz PO) ugrupowań
wchodzących obecnie w skład rady
oraz trójki buntowników. Tymcza-
sem Jerzy Smoczyński, były bur-
mistrz i lider Gospodarności, któ-
ra współrządzi dzielnicą razem
z PO, stanowczo zaprzecza, jakoby
dwoje radnych tego ugrupowania,
czyli Wojciech Tumasz i Filip Pelc,
mieli zagłosować za odwołaniem
burmistrza.

– Takie działanie nie ma żadne-
go sensu. Odwołać zarząd dzielni-
cy jest łatwo, ale jak powołać no-
wy i utrzymać stabilną większość
w radzie mając do dyspozycji trzy
stanowiska w zarządzie i cztery
ugrupowania? – komentuje Jerzy
Smoczyński. – Gospodarność nie
bierze udziału w tym spisku. Taka
koalicja pokłóciłaby się po trzech
miesiącach, zapewne zarząd nie
dostałby od pani prezydent peł-
nomocnictw kadrowych, a może
także finansowych, a nie chcemy
na Białołęce drugiego Bemowa –
mówi były burmistrz.

Należy jednak wziąć pod uwagę
wariant, że młodzi radni „urwali
się” Jerzemu Smoczyńskiemu a
Gospodarność właśnie przeszła do
historii.

Większość realna czy
urojenia?

Wiele wskazuje na to, że po-
wołanie nowego zarządu popiera
PiS, Inicjatywa Mieszkańców

Białołęki, dwójka z Gospodarno-
ści, i trójka buntowników. Nie
jest jasne, co zrobią Mariola Ol-
szewska i Piotr Cieszkowski,
którzy opuścili dotychczasowy
klub i oświadczyli, że teraz re-
prezentują stowarzyszenie Ra-
zem dla Białołęki, któremu prze-
wodzi Jan Mackiewicz (rok temu
kandydat IMB na burmistrza).
Mamy więc do czynienia z wyraź-
nym rozłamem w ugrupowaniu
lokalnym.

Jeśli doszłoby do powołania no-
wej koalicji, to składałaby się z pię-
ciu ugrupowań – w tym z ludzi,
którzy oficjalnie przyznają, że dzie-
lą ich ogromne różnice programo-
we. Nieoficjalnie wiadomo, że PiS
będzie miał fotel wiceburmistrza,
zaś pozostała grupa ma dostać
stanowisko głównego burmistrza i
jednego zastępcę.

Dlaczego?
– To prywatna zemsta Korowa-

ja na burmistrzu, którego radny
obarcza odpowiedzialnością
za to, że nie znalazł się na listach
wyborczych PO do Sejmu – ko-
mentuje radny PO zastrzegający
sobie anonimowość. – Jest to tym
bardziej przykre, bo razem usiłu-
jemy dla tej dzielnicy coś robić,
walczymy o pieniądze, zderzamy
się z urzędniczym oporem w mie-
ście i kiedy naprawdę dużo się
ostatnio udało, to nieodpowie-
dzialna prywatna wojenka może
wiele zniweczyć.

Sam Korowaj widział siebie
na listach PO jako reprezentanta
warszawskich środowisk ewange-
lickich. Przed wyborami wydał
folder, w którym były wypowiedzi

wielu przedstawicieli tego środo-
wiska, popierających jego stara-
nia. Dlaczego ostatecznie się
na listach nie znalazł? Przedsta-
wiciele mazowieckiego zarządu
partii odmawiają komentarza.

Jaworski: robię swoje
– Nie mam nic wspólnego z tym,

że Marcin Korowaj nie znalazł się
na listach PO do Sejmu – mówi
burmistrz Piotr Jaworski. – Taka
była decyzja zarządu partii. Jest mi
przykro, że radny, z którym przez
pięć lat naprawdę dużo razem zro-
biliśmy, nagle zmienił swoją „opty-
kę” polityczną. Na razie robię
swoje. Aktualnie trwa naprawdę
duże „przeciąganie liny” o przy-
szłoroczne inwestycje z innymi
dzielnicami, a także o inwestycje
miejskie na najbliższe lata związa-
ne z nową perspektywą unijną.
Mamy kryzysową sytuację
w oświacie, związaną z lawinowo
zwiększającą się liczbą dzieci. Trwa
walka o wpisanie do budżetu mia-
sta budowy kilku nowych szkół
i przedszkoli. Polityczne zawirowa-
nie w radzie dzielnicy w tym mo-
mencie na pewno nie będzie służy-
ło Białołęce. Nowy zarząd będzie
potrzebował czasu na wdrożenie
się w bieżące działania, a jest ich
niemało. Białołęka to dziś naj-
większy w Polsce plac budowy in-
westycji oświatowych. Zwyczajnie
boję się, że nastąpią opóźnienia
– komentuje burmistrz.

Korowaj: zmiany
motorem postępu

– Moim suwerenem są miesz-
kańcy, to dzięki nim otrzymałem
mandat radnego – mówi radny
Marcin Korowaj. – Zmiany?
Czemu nie? Powszechnie wiado-
mo, że zmiany są motorem postę-
pu – podsumowuje.

Najpierw przewodnicząca?
22 września, na sesji nadzwy-

czajnej poświęconej sprawom
edukacji, radni opozycji złożyli
wniosek o odwołanie przewodni-
czącej Anny Majchrzak. Sesja zo-
stała przerwana. W momencie
oddawania tego numeru „Echa”
do druku nie było jeszcze jasne,
kiedy zostanie dokończona.
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Burmistrz straci władzę?
� Radny Marcin Korowaj, dotychczas uznawany za bardzo lojalnego wobec
burmistrza Piotra Jaworskiego, został liderem buntu przeciwko włodarzowi
dzielnicy. Rozłam w klubie PO jest faktem. Na ostatniej sesji rady Białołęki
zgłoszono wniosek o odwołanie przewodniczącej rady Anny Majchrzak. 



Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we, jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010 r.
uczest ni czył w wy pad ku dro go -
wym, w wy ni ku któ re go do znał zła -
ma nia no gi i wstrzą śnie nia mó zgu.
Je go spra wa by ła pro wa dzo -
na przez jed ną z wio dą cych kan ce -
la rii praw nych. Nie ste ty chci wość
praw ni ków czę sto nie zna umia ru.
Po nad 65% z kwo ty za są dzo ne go
od szko do wa nia zo sta ło za gar nię te
przez kan ce la rię. Wła śnie dla te go
po wsta ła Fun da cja, któ ra nie od -
płat nie pro wa dzi przed są do we
spo ry pod opiecz nych z ubez pie czy -
cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -
wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do Fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz co -
raz czę ściej kie ru je spra wy do są du
na wet na nie wiel kie kwo ty, by prze -
ciw sta wić się nie uczci wym prak ty -
kom to wa rzystw ubez pie czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nia
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dkach dro go -
wych lub w in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od to wa rzystw
ubez pie czeń lub in nych pod mio tów
zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
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

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.
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Naj wa żniej szym py ta niem, któ -
re za da wa li so bie miesz kań cy Bia -
ło łę ki w związ ku z za koń cze niem
po sze rza nia mo stu Gro ta -Ro wec -
kie go, by ło „Czy 511 bę dzie kur -
so wać na Ma ry mont, czy na dal
na Mło ci ny?”. Osta tecz ną od po -
wiedź po zna li śmy do pie ro kil ka
dni te mu.

Li nia 511 zo sta ła na tra sie
z Dą brów ki Wi śla nej przez Mo -
dliń ską i most Skło dow skiej -Cu -
rie do sta cji Mło ci ny. Pa sa że ro wie
ko rzy sta ją cy z au to bu sów na po -
łu dnio wym od cin ku Mo dliń skiej
do je żdża ją te raz do Ma ry mon tu
li nią 518. Kur su je ona mo stem
Gro ta -Ro wec kie go, Tra są Ar mii
Kra jo wej, uli ca mi Sło wac kie go
i Mic kie wi cza i da lej obec ną tra są
do Dwor ca Cen tral ne go. Są dząc
z ko men ta rzy pu bli ko wa nych
m.in. na na szym fo rum jest to
zgod ne z wo lą więk szo ści pa sa że -
rów, choć wy co fa nie 518 z przy -
stan ku Że rań FSO i ron da Sta -
rzyń skie go mo że ozna czać więk -
szy tłok w 509. Nie wia do mo też,
jak kur su ją ce na dłu giej tra sie
i cią gle spóź nio ne 518 po ra dzi so -

bie w ro li au to bu su do wo żą ce go
do sta cji me tra w po ran nym
szczy cie, kie dy pa sa że rom za le ży
na cza sie i punk tu al no ści.

Dla miesz kań ców Ole si na i Re -
gat ma my do brą i złą wia do mość.
Li nia 326 zo sta nie przed łu żo na
na Ma ry mont, ale do pie ro na prze -
ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da. Ze
wzglę du na re mont to rów na Bród -
nie i za an ga żo wa nie wie lu au to bu -
sów w ro li ko mu ni ka cji za stęp czej

ZTM nie ma na wo zów, nie zbęd -
nych na no wej, dłu ższej tra sie 326.

Li nie 186,705 i 735 wró ci ły
na swo je daw ne tra sy. Pierw sza
je dzie – jak daw niej – Mo dliń ską
i mo stem Gro ta -Ro wec kie go (bez
ob jaz du Ma ry wil ską w kie run ku
Tar cho mi na), dwie po zo sta łe
prze nio sły się z Że ra nia FSO
na Ma ry mont.

Do mi nik Ga dom ski

ZTM zrobił niespodziankę. Nowe trasy 518 i 326
� Po zakończeniu przebudowy mostu Grota-Roweckiego zmieniła się trasa
linii 518. Za miesiąc czeka nas jeszcze przedłużenie 326.

źródło: ZT
M

Na moście Skłodowskiej-Curie pozostają trzy linie:
E-8, 101 i 511

Let nie Ki no Sa mo cho do we
oka za ło się strza łem w dzie siąt kę
w dziel ni cy, któ ra wła snej, po rząd -
nej sa li ki no wej nie ma. Od by wa ły
się też in ne se an se ple ne ro we, ale
„ame ry kań ski” kli mat jest tyl ko
w ki nach sa mo cho do wych.

Ostat ni film, ja ki bę dzie mo żna
zo ba czyć na Ma ry wil skiej, to
oska ro wy „Znie wo lo ny” Ste -
ve'a McQu eena. To opar ta na au -
to bio gra fii So lo mo na Nor thu pa
opo wieść o nie wol nic twie. Głów -

ny bo ha ter uro dził się ja ko wol ny
czło wiek w No wym Jor ku. Sku -
szo ny lep szą pra cą w Wa szyng to -
nie zo stał po rwa ny i sprze da ny ja -
ko nie wol nik na plan ta cję w Lu -
izja nie, gdzie spę dził dwa na ście
lat. Film otrzy mał trzy Oska ry
(za naj lep szy film, sce na riusz ada -
pto wa ny i dru go pla no wą ro lę ko -
bie cą) oraz wie le in nych na gród.

26 wrze śnia, par king przy CH
Ma ry wil ska 44, godz. 21.00.

(red)

Kino samochodowe po raz ostatni
� Ostatni seans białołęckiego kina samochodowego
w tym sezonie odbędzie się 26 września.
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Po pię ciu la tach sta rań o wy -
kup grun tów i po zwo le nie
na bu do wę sym bo licz nie ru szy ły
pra ce na bu do wie Ga le rii Pół -
noc nej. Akt erek cyj ny wraz
z wi zy tów ka mi osób obec nych
na uro czy sto ści zo stał umiesz -
czo ny w zło tej tu bie, któ rą za -
mu ro wa li wspól ny mi si ła mi pre -
zes GTC Tho mas Kurz mann
i bur mistrz Bia ło łę ki Piotr Ja -
wor ski, któ ry miał ta kże oka -
zję… ob słu gi wać ko par kę i wbić
sym bo licz ną pierw szą ło pa tę
na pla cu bu do wy.

– Pra ce przy go to waw cze są
już pro wa dzo ne na naj wy ższych

ob ro tach – mó wi Tho mas Kurz -
mann, pre zes GTC. – Je ste śmy

prze ko na ni, że in we sty cja przy -
czy ni się do roz wo ju war szaw -
skie go ryn ku han dlo we go i speł -
ni ocze ki wa nia miesz kań ców
Bia ło łę ki oraz oko licz nych
dziel nic. Ga le ria Pół noc na to
pierw sza no wo cze sna ga le ria
han dlo wa oraz cen trum roz ryw -
ki zlo ka li zo wa ne w pół noc no -
-wschod niej War sza wie.

In we stor za pew nia, że Ga le ria
Pół noc na bę dzie nie tyl ko cen -
trum han dlo wym, ale przede
wszyst kim pół otwar tą prze strze -
nią re kre acyj ną. Naj cie ka wiej za -
po wia da się za pro jek to wa ny
na da chu ogród, do któ re go bę -

dzie mo żna wejść ze stre fy re stau -
ra cji i ba rów.

– No wo cze sne, funk cjo nal ne
i atrak cyj ne ar chi tek to nicz nie
cen trum han dlo we by ło dłu go
ocze ki wa ne przez miesz kań ców
na szej dziel ni cy – mó wi bur -
mistrz Ja wor ski. – Trzy ma my
kciu ki, że by zgod nie z pla nem
za dwa la ta w ser cu Bia ło łę ki
by ło już mo żna nie tyl ko zro bić
za ku py, ale ta kże sko rzy stać
z ofer ty kil ku na sto sa lo we go ki -
na i od po cząć w wy jąt ko wym
oto cze niu na zie lo nym da chu -
-ogro dzie. Oprócz te go, co rów -
nie istot ne, ga le ria stwo rzy

miej sca pra cy dla na szych
miesz kań ców.

Obec nie wy na ję ta jest oko ło
po ło wa po wierzch ni obiek tu.
GTC pod pi sa ło już umo wy z na -
stę pu ją cy mi na jem ca mi: Ci ne ma
Ci ty, Car re fo ur, Em pik, Smyk,
Mo hi to, Cropp, Re se rved, Sin say,
Kia bi, H&M, CCC, Ho me & You
i Ho use. Trwa ją ne go cja cje z ko -
lej ny mi fir ma mi, w tym wła ści cie -
la mi ma rek, któ re nie są jesz cze
zna ne na pol skim ryn ku.

Bu do wa Ga le rii Pół noc nej za -
koń czy się naj póź niej w czerw -
cu 2017 ro ku.

Do mi nik Ga dom ski

Kamień węgielny Galerii Północnej wmurowany
� W piątek 11 września oficjalnie zainaugurowano budowę największej prywatnej inwestycji w historii Białołęki.
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Obecnie
wynajęta jest około
połowa powierzchni
obiektu. GTC podpisało
już umowy
z następującymi
najemcami: Cinema City,
Carrefour, Empik, Smyk,
Mohito, Cropp, Reserved,
Sinsay, Kiabi, H&M, CCC,
Home & You i House.
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Pra wo nie de fi niu je za mknię te -
go ka ta lo gu czyn no ści nie prze kra -
cza ją cych zwy kłe go za rzą du.
Za czyn no ści zwy kłe go za rzą du
uwa ża się bie żą cą eks plo ata cję nie -
ru cho mo ści, za pew nia ją cą jej
utrzy ma nie w sta nie nie po gor szo -
nym i bez zmia ny ak tu al ne go prze -
zna cze nia. Jed na kże w związ ku ze
zmia na mi cy wi li za cyj ny mi po ję cie
zwy kłe go za rzą du ewo lu uje, co
mo żna za uwa żyć m.in. w orzecz -
nic twie SN.

Przy kła do wo:
• w uzasadnieniu uchwały SN

z dnia 25 marca 1994 r.,

wskazano, iż zmiany
występujące w obrębie
stosunków
społeczno-gospodarczych,
wymuszają rozszerzanie
zakresu czynności zwykłego
zarządu

• w uzasadnieniu uchwały SN
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
stwierdzono: „Mając na
względzie, że obecnie
kanalizacja należy do urządzeń
niezbędnych dla zaspokojenia
potrzeb elementarnych, można
uznać, iż jej instalowanie
na nieruchomości, na której
znajduje się budynek

mieszkalny, mieści się
w ramach czynności zwykłego
zarządu”

Tym nie mniej w przy pad kach
wąt pli wych co do mo żli wo ści
prze kro cze nia zwy kłe go za rzą du,
ale nie wy ma ga ją cych na tych mia -
sto wych dzia łań, wska za ne jest
pod da nie pod gło so wa nie wspól -
no ty pro po zy cji da ne go za mie rze -
nia, bo wiem nie ma żad nych
prze ciw wska zań, aby współ wła ści -
cie le wy po wie dzie li się co do wo li
wy ko na nia czyn no ści nie prze kra -
cza ją cej zwy kłe go za rzą du.

Zespół Zarządców 
Nieruchomości sp. z o.o.

Jakie czynności członkowie
Zarządu mogą robić bez uchwały

właścicieli lokali

Wielkość
Wspólnoty

(liczba lokali)

Decydowanie
w sprawach czynności
nieprzekraczających
zwykłego zarządu dla

nieruchomości wspólnej

Decydowanie
w sprawach czynności

przekraczających zwykły
zarząd dla nieruchomości

wspólnej

Wspólnota
„duża” (powyżej
7 lokali) – ustawa
o własności lokali

Zarząd Wspólnoty
samodzielnie

Właściciele lokali
zwykłą większością

głosów

Wspólnota
„mała” (do

7 lokali) – ustawa
kodeks cywilny

Właściciele lokali
większością głosów

Właściciele lokali
jednomyślnie

Za gad nie nie to ma klu czo we
zna cze nie dla okre śle nia pod mio -
tu, któ ry mo że dys po no wać nie ru -
cho mo ścią na ce le bu dow la ne
(czy li pro wa dzić in we sty cję po le -
ga ją cą na za bu do wie bal ko nu).
Czy mo że to być wła ści ciel lo ka lu
czy też wy łącz nie pra wo to bę dzie
słu żyć wspól no cie miesz ka nio wej.

Obec ne bal kon, czy też ta ras,
po strze ga ny jest w na stę pu ją cych
płasz czy znach tj.:

1) ja ko część ele wa cji bu dyn ku
speł nia ją cą funk cję zdob ni czą,
któ ra mo że słu żyć ogó ło wi wła ści -
cie li (np. bal kon przy le gły
do klat ki scho do wej) al bo tyl ko
jed ne mu wła ści cie lo wi lo ka lu (np.
bal kon przy le gły do lo ka lu);

2) ja ko ele ment kon struk cyj ny
bu dyn ku sta no wią cy część nie ru -
cho mo ści wspól nej (po gląd ten
po twier dza uchwa ła Są du Naj wy -
ższe go z 7.03.2008 r., o sygn.
akt III CZP 10/08, któ ra na dzień
dzi siej szy jest uzna wa na ja ko wio -
dą ca w tej ma te rii);

3) ja ko część skła do wą rze czy
(je że li bal kon słu ży tyl ko jed ne -
mu wła ści cie lo wi lo ka lu) w ro zu -
mie niu prze pi su art. 47 § 2 ko -
dek su cy wil ne go, bo wiem bal kon
od lo ka lu nie mo że być odłą czo ny
bez uszko dze nia lub istot nej
zmia ny ca ło ści bu dyn ku lub bez
uszko dze nia lub istot nej zmia ny
sa me go bal ko nu.

Roz wa ża nia po wy ższe ma ją
na ce lu wy ka za nie, że trud no bę -
dzie wła ści cie lo wi lo ka lu sa mo -
dziel nie dys po no wać (zło żyć
oświad cze nie o dys po no wa niu nie -
ru cho mo ścią) lo ka lem na po trze by
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
do ty czą ce go zgło sze nia bu do wy
bądź po zwo le nia na bu do wę, gdyż
sku tecz ność ta kie go oświad cze nia
mo że zo stać pod wa żo na w to ku
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.
Z dru giej stro ny zna ny jest wy rok
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go w War sza wie, z 31 stycz -
nia 2014 r. za pa dły w spra wie
o sygn. akt VII SA/Wa 2073/13,

w któ rym sąd stwier dza, że ka żdy
czło nek wspól no ty miesz ka nio wej
mo że za bu do wać log gię, bez
uchwa ły wszyst kich jej człon ków.

Prze cho dząc da lej do for mal -
no ści, ja kie po wi nien speł nić wła -
ści ciel lo ka lu, któ ry chce za bu do -
wać trwa le bal kon (i unik nąć
ewen tu al nych prze szkód) słu żą cy
wy łącz nie te mu wła ści cie lo wi, na -
le ży wy mie nić:

1) zgo dę wspól no ty miesz ka -
nio wej wy da ną w for mie uchwa ły,
w opar ciu o art. 22 ust 3 pkt 5
usta wy o wła sno ści lo ka li;

2) zgo dę wła ści cie la praw au -
tor skich do pro jek tu bu dyn ku
(pro jek tan ta), z uwa gi na treść
art. 16 usta wy z 4 lu te go 1994 r.
o pra wie au tor skim i pra wach po -
krew nych (tekst jed no li ty: Dz.U.
z 2006 r. nr 90 poz. 631);

3) zgło sze nie ro bót or ga no wi
ad mi ni stra cji bu dow la nej wraz
z oświad cze niem o po sia da niu
pra wa do dys po no wa nia nie ru cho -
mo ścią, w tym tą czę ścią nie ru cho -

mo ści wspól nej, któ ra bę dzie pod -
le ga ła za bu do wie (tj. ze wnętrz na
część ele wa cji) z do łą cze niem szki -
ców bądź ry sun ków oraz okre śla -
jąc w nim ro dzaj, za kres i spo sób
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych
oraz ter min ich roz po czę cia.

Na le ży za zna czyć, że zgło sze nia
or ga no wi ro bót bu dow la nych na le ży
do ko nać przed ter mi nem za mie rzo -
ne go roz po czę cia ro bót bu dow la -
nych (roz po czę cia za bu do wy). Wła -
ści wy or gan, w ter mi nie 30 dni
od dnia do rę cze nia zgło sze nia, mo że
– w dro dze de cy zji – wnieść sprze ciw.
Do wy ko ny wa nia ro bót bu dow la -
nych mo żna przy stą pić, je że li or gan
nie wniósł sprze ci wu w tym ter mi nie.

Nie mo żna wy klu czyć, że pro wa -
dze nie okre ślo ne go ro dza ju prac
bu dow la nych zmie rza ją cych do za -
bu do wy bal ko nu, któ ra zmie nia je -
go kon struk cję, bę dzie za kwa li fi -
ko wa ne do ro bót bu dow la nych,
na wy ko na nie któ rych po trzeb ne
bę dzie po zwo le nie na bu do wę.

Zna ne jest sta no wi sko pre zen -
to wa ne przez Wy dział Ar chi tek -
tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy
Ur sus za ję te przez Na czel ni ka
Do ro tę Cho jec ką w pi śmie
z dnia 10.10.2013 r. (UD -XI -
-WAB.670.98.2013.MRO) zgod -
nie z któ rym za bu do wa bal ko nów
wy ma ga po zwo le nia na bu do wę,
bo wiem ta ka in we sty cja, zgod nie
z Pol ską Nor mą PN -ISO -
9836; 1997 zwięk sza ku ba tu rę ca -
łe go bu dyn ku. W opi nii tej po wo -
ła no się na art. 3 pk 6 Pra wa bu -
dow la ne go, zgod nie z któ rym (ta -
kże w obec nym brzmie niu) przez
bu do wę ro zu mie się ta kże m.in.
roz bu do wę obiek tu bu dow la ne go.

Je że li pre zen to wa ne sta no wi sko
jest na dal ak tu al ne – po mi mo
zmia ny usta wy Pra wo Bu dow la ne,
to in we stor do wie się o tym otrzy -
mu jąc sprze ciw. W ta ki wy pad ku
ko niecz ne bę dzie wy stą pie nie
o wy da nie po zwo le nia na bu do wę.

rad ca praw ny Krzysz tof Brud kow ski

Chcę zabudować balkon. Jakie zgody i pozwolenia muszę uzyskać?
� Pozycja prawna balkonu jako części (przynależnej, pomocniczej, składowej?) nieruchomości, z której może korzystać właściciel lokalu budzi
od dawna wątpliwości co do tego, czy ten element stanowi część wspólną nieruchomości, czy też jest własnością właściciela lokalu.

W Twojej wspólnocie są problemy,
z którymi zarząd sobie nie radzi? 
Zadzwoń lub napisz. Nasi specjaliści pomogą 

w każdej sprawie: tel. 519-610-425, redakcja@gazetaecho.pl



Dro ga tech nicz na na ko ro nie wa -
łu wi śla ne go i most ro we ro wo -pie -
szy na Że ra niu da dzą mo żli wość
wy god ne go prze je cha nia ro we rem
wzdłuż Ja błon ny, No wo dwo rów
i Tar cho mi na aż na Sa ską Kę pę. Po -
wsta nie w ten spo sób al ter na ty wa
dla Mo dliń skiej i Ja giel loń skiej,
na któ rych dro ga ro we ro wa nie jest
cią gła a jej stan tech nicz ny jest kiep -

ski. Rów nież ha łas od ja dą cych ty mi
uli ca mi sa mo cho dów spra wia, że
nie jest to wy ma rzo ne po łą cze nie
dla wła ści cie li jed no śla dów.

Mię dzy por tem a mo stem Skło -
dow skiej -Cu rie wa run ki do jaz dy
ro we rem są do sko na łe, bo dro ga
tech nicz na na wa le jest tam as fal -
to wa. Wzdłuż Ja giel loń skiej ist -
nie je dro ga bi ta, po któ rej rów -

nież je dzie się bar dzo przy jem nie.
Na ra zie nie da się po ko nać ro we -
rem, ani na wet pie szo, Por tu Że -
rań skie go – trze ba do stać się
do wia duk tu na Mo dliń skiej. Tzw.
most Że rań ski za peł ni więc wa -
żną lu kę, któ ra ist nie je na pra -
wym brze gu Wi sły.

Przy szły most jest na ra zie kład -
ką do od po pie la nia, któ ra naj lep -

sze cza sy ma już daw no za so bą.
Sto jąc przy niej już te raz mo żna
wy obra zić so bie, jak przy jem nym
uczu ciem bę dzie prze jazd ro we -
rem nad Por tem Że rań skim.
Po pra wej stro nie bę dzie wi dać
wie żow ce miesz kal ne osie dla Ru -
da i park Kę pa Po toc ka, po le wej
– tzw. zi mo wi sko, czy li część por -
tu prze zna czo ną do po sto ju stat -

ków pod czas zi my, na któ rym te -
raz rzą dzą sta da pta ków. Pod czas

prze jaz du 300-me tro wym mo stem
wi dok na ogrom ną elek trow nię,
gó ru ją cą nad por tem, bę dzie
spek ta ku lar ny.

Kład ka w Por cie Że rań skim zo -
sta nie prze bu do wa na na most ro -
we ro wo -pie szy w przy szłym ro ku.

Do mi nik Ga dom ski
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To będzie najpiękniejsza trasa rowerowa Warszawy
� Po przebudowie kładki w Porcie Żerańskim na most rowerowy nad Wisłą powstanie wspaniały szlak dla cyklistów.

Po prawej
stronie będzie widać
wieżowce mieszkalne
osiedla Ruda i park Kępa
Potocka, po lewej
– tzw. zimowisko, czyli
część portu
przeznaczoną do postoju
statków podczas zimy,
na którym teraz rządzą
stada ptaków. Podczas
przejazdu 300-metrowym
mostem widok
na ogromną elektrownię,
górującą nad portem,
będzie spektakularny.

Od ma ja 2015 ro ku Spo łecz na Szko ła
Pod sta wo wa nr 2 i Spo łecz ne Gim na -
zjum nr 333 Spo łecz ne go To wa rzy stwa
Oświa to we go no szą imię Pol skich Ma -
te ma ty ków Zwy cięz ców Enig my. Uro -
czy stość od by ła się w ju bi le uszo wym 25.
ro ku dzia łal no ści obu szkół.

Przyj mu jąc ta ki pa tro nat, po sta no wi -
li śmy oprócz wie lu lat tra dy cji i ró żno -
rod nych do świad czeń, zgro ma dzo nych
w cią gu ćwierć wie cza pod kre ślać war -
tość pra cy ze spo ło wej. Współ pra ca za -
wsze by ła dla nas wa żna, a chce my, by
sta ła się na szą de wi zą. Na sze mu gim na -
zjum chce my nadać no wy kie ru nek:

pro po nu je my uczniom pro fil ma te ma -
tycz no -ję zy ko wy. Zde cy do wa li śmy, że
szcze gól nie za dba my o po ziom ję zy ków
ob cych i przed mio tów ści słych, aby na si
ucznio wie mie li otwar tą dro gę na kie -
run ki stu diów, któ rych ab sol wen ci są
dziś naj bar dziej po szu ki wa ni. Ma my na -
dzie ję, że do bre re la cje i współ pra ca na -
uczy cie li z ucznia mi oraz uczniów mię -
dzy so bą za owo cu ją nie tyl ko, jak to by -
ło do tąd, bar dzo do bry mi wy ni ka mi eg -
za mi nów gim na zjal nych, ale rów nież, co
dla nas naj wa żniej sze, tym, że na si
ucznio wie bę dą się roz wi jać i uczyć od -
po wie dzial no ści i współ dzia ła nia.

No we imię to nie je dy na zmia na
w ze spo le szkół na Dzia twy. Ma my już
zgra ny ze spół na uczy cie li i in nych pra -

cow ni ków. Chce my jed nak wciąż się
roz wi jać i jak naj le piej łą czyć 25-let nią
tra dy cję z no wą wie dzą na te mat na -
ucza nia i ucze nia się. Chce my, by na sza
szko ła by ła „miej scem ucze nia się
ucznia”. By na uczy cie le zgod nie z za sa -
da mi neu ro dy dak ty ki oraz oce nia nia
kształ tu ją ce go in dy wi du al nie pra co wa li
z ka żdym uczniem i jak naj le piej wspie -
ra li go w je go wła snym roz wo ju. Chcie -
li by śmy do brze wy ko rzy stać naj now sze
ba da nia na uko we do ty czą ce pro ce sów
ucze nia się. Na wią za li śmy współ pra cę
z dr Ma rze ną Ży liń ską, eks per tem
od neu ro dy dak ty ki – dy dak ty ki w no -

wym wy da niu, dy dak ty ki opar tej na naj -
now szej wie dzy o mó zgu i za cho dzą cych
w nim pro ce sach. Wie dza, jak uczy się
mózg, jest tak na praw dę nie zbęd na, by
do brze pro wa dzić lek cje, by umieć
wspie rać ka żde go ucznia i po ma gać mu
po ko ny wać trud no ści w ucze niu się. Na -
szym ce lem jest stop nio we wpro wa dza -
nie me tod opar tych na neu ro dy dak ty ce.
Pró bu je my jak naj le piej, jak naj efek tyw -
niej or ga ni zo wać prze strzeń, któ rą dys -
po nu je my, bo ka żdy szcze gół mo że być
wa żny dla pro ce su ucze nia się, na wet
spo sób usta wie nia ła wek. Na si na uczy -
cie le sta ra ją się jak naj czę ściej sto so wać
me to dy ak ty wi zu ją ce, jak naj wię cej
dzia łać na lek cjach, czę ściej słu chać
i ob ser wo wać, niż mó wić i po ka zy wać. 

W obu szko łach ko rzy sta my już
z oce nia nia kształ tu ją ce go, zgod nie
z któ rym: po wy ko na niu za da nia uczeń
otrzy mu je in for ma cję zwrot ną, ma
świa do mość swo ich umie jęt no ści, wie,
co już po tra fi i cze go jesz cze nie umie,
zna spo sób na po pra wę swo ich błę dów. 

25 lat ist nie nia i dzia ła nia zo bo wią zu -
je. Dba my o war to ści, któ re uda ło się
nam wdro żyć, oraz o do bre re la cje
wśród ca łej spo łecz no ści szkol nej. Bar -
dzo chęt nie i czę sto od wie dza ją nas ab -
sol wen ci, któ rzy przy no szą tak wa żną
tym ra zem dla nas, na uczy cie li i dy rek -
cji, in for ma cję zwrot ną. A po twier dza
ona, że zmie rza my w do brym kie run ku,
że zmia ny, te już wpro wa dzo ne i te pla -
no wa ne, są zgod ne z po trze ba mi na -
szych wy cho wan ków. O tym, co tak na -
praw dę wa żne w edu ka cji mó wił już Ja -
nusz Kor czak; ma my na dzie ję, że co raz
le piej bę dzie my wpro wa dzać w ży cie
sens jed nej z je go wy po wie dzi: Nie ta kie

wa żne, że by czło wiek du żo wie dział, ale

że by do brze wie dział, nie że by umiał

na pa mięć, ale że by ro zu miał, nie że by go

wszyst ko trosz kę ob cho dzi ło, a że by go

coś na praw dę zaj mo wa ło.

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

Nowości w szkole na Dziatwy
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Na wszel kich mo żli wych in stru -
men tach pró bo wał grać od dziec -
ka, po tem po sta no wił na pi sać swój
wła sny utwór. Miał być sen ty men -
tal ny, oka zał się nud ny. Ta kie by ły
po cząt ki Sylw ka, zna ne go dziś fa -
nom ja ko Sly z ze spo łu Fa bry ka.

– Od kąd tyl ko pa mię tam, pi szę
i kom po nu ję mu zy kę. Naj pierw
są to po my sły, któ re od kła dam
do szu fla dy. Po tem wra cam
do nich i pa trzę świe żym okiem,
pi szę tekst, a po tem na gry wam
de mo utwo ru z wo ka lem. Do pie -
ro wte dy po ka zu ję swo ją pra cę
ko le gom z ze spo łu. Oni do da ją

swo je po my sły i dźwię ki. Tak po -
ja wia się no wa ara nża cja – opo -
wia da Sly i pod kre śla, że wiel ką
in spi ra cją dla je go dzia łań by ła
mu zy ka i oso bo wość Cze sła wa
Nie me na. To po je go śmier ci po -
sta no wił za ło żyć wła sny ze spół
Fa bry ka, w któ rym – po dob nie
jak mistrz – chciał kom po no wać
mu zy kę do po ezji. – Nie men brał
na warsz tat Nor wi da, Asny ka. Ja
po sta no wi łem za brać się na po -
czą tek za Wy spiań skie go, a ta kże
za Asny ka, Sta chu rę i Tet ma je ra.
Po tem – z ra cji mo je go hu ma ni -
stycz ne go wy kształ ce nia – po my -

śla łem, że naj wy ższy czas pod jąć
się po ezji po ko le nia Ko lum bów,
po wstań ców war szaw skich
i opra wić je współ cze sną mu zy ką,
by w ten spo sób uczcić ich bo ha -
ter skie czy ny, oraz w ła twiej szy,
bar dziej ko mu ni ka tyw ny spo sób
tra fić do mło dych lu dzi – tłu ma -
czy Sly.

Pły ta do wier szy Ko lum bów la -
da dzień bę dzie go to wa. Syl wek
pra cu je nad nią od kil ku lat – wła -
ści wie na wła sny koszt. Uzy ska nie
od ja kiej kol wiek war szaw skiej in -
sty tu cji wspar cia fi nan so we go
oka za ło się nie re al ne.

– Nie po tra fię żyć bez mu zy ki,
lecz wszel kie nie po wo dze nia, jak
cho cia żby te z nie mo żno ścią prze -
bi cia się, na gra nia i wy da nia pły ty,
wyj ścia z piw ni cy i za ist nie nia
na ryn ku, zde cy do wa nie pod ci na -
ją skrzy dła. Stąd pew nie cza sa mi
wy czu wa się ode mnie nut kę pe -
sy mi zmu. Nie tra cę jed nak sił, nie
pod da ję się. Sce na i ka żdy kon -
cert do da je mi ta kiej ad re na li ny,
że aż roz no si. To ca łe mo je ży cie
– pod kre śla mu zyk.

Ze spół Fa bry ka, któ ry po wstał
w 2004 ro ku, ca ły czas kon cer tu je.
Dwa la ta te mu wy stą pił w pro gra -
mie „Must be the mu sic”. Do -
tych czas wy dał pły tę (po tocz nie
zwa ną „Czar ną Pły tą”), któ ra by ła
na gry wa na w Iza be lin Stu dio i TR
Stu dio.

Mu zy ka to tyl ko część ży cia
Sylw ka. Na co dzień, w prze rwach
mię dzy gra niem, uczy an giel skie go.

– Je stem szczę śli wym oj cem trój -
ki dzie ci, któ re bar dzo ki bi cu ją
swo je mu ta cie – pod kre śla mu zyk
i do da je, że ro dzi na ze zro zu mie -
niem pod cho dzi do je go pa sji,
a cza sem nie jest to ła twe. – Za rów -
no do two rze nia mu zy ki, jak i pi sa -
nia tek stów, lu bię się od izo lo wać.
Jak mam we nę, ra czej nie od bie -
ram te le fo nów. Za my kam się w so -
bie, „od pły wam” i sku piam tyl ko
na mu zy ce. Wie le po my słów
na mu zy kę po wsta ło w no cy. Tek sty
wo lę pi sać w dzień, a ko ry go wać je
mo gę w tra sie, ja dąc na kon cert.
Ca ły pro ces twór czy jest bar dzo wy -
czer pu ją cy, ale w ta kim po zy tyw -
nym te go sło wa zna cze niu: z jed nej
stro ny wy ci ska ze mnie siód me po -
ty, ale z dru giej da je ogrom ne ilo ści
ener gii, któ ra po zwa la mi na pi sa -
nie i two rze nie na stęp nych pio se -
nek. Uwiel biam to, co ro bię!

An na Sa dow ska

Lokalna osobowość

Poznajcie twórcę rockowej Fabryki
� Introwertyk, który nocami pisze muzykę. To scena zmienia go w skaczącego
szaleńca – tak o Sylwku Domańskim z Białołęki mówią najbliżsi znajomi. Poznajcie
Sly-a – założyciela i wokalistę zespołu Fabryka.
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Przy do brej po go dzie na ro gu
Świ der skiej i Po ra jów wi dać spo -
ro ro we rzy stów, ja dą cych z pół -
noc ne go Tar cho mi na w kie run ku
mo stu Skło dow skiej -Cu rie i da lej
na dru gi brzeg Wi sły. Krzy wa dro -
ga z ró żo wej kost ki bau ma, zbu -
do wa na w złych dla ro we rzy stów
cza sach na Świ der skiej, na skrzy -

żo wa niu z Po ra jów i Pi cas sa ma
bez sen sow ny prze bieg. Chcąc je -
chać pro sto do mo stu, mu si my
po ko nać dwa prze jaz dy ze świa -
tła mi, prze do stać się na le wą stro -
nę uli cy i po za le d wie 280 me -
trach wró cić na pra wą przez słyn -
ny, nie bez piecz ny prze jazd z ze ro -
wą wi docz no ścią. Ty le teo ria.

– Nie ste ty ro we rzy ści ma ją
za nic prze pi sy i prze je żdża jąc
na świa tłach to skrzy żo wa nie ja dą
pro sto chod ni kiem – za uwa ża pa ni
An na, któ ra co dzien nie ko rzy sta
z przy stan ku au to bu so we go
przy Pi cas sa. – Z uwa gi na to, że
je stem in wa li dą I gru py, bo ję się
o swo je bez pie czeń stwo. Nie sły szę
dzwon ków ro we rzy stów, a na ple -
cach nie mam na pi sa ne, że nie sły -
szę. Ro we rzy ści je żdżą z bar dzo
du żą pręd ko ścią i nie do syć, że nie
swo im wy ty czo nym pa sem, to jesz -
cze na uwa gi osób idą cych re agu ją
bar dzo wul gar nie.

Chod ni ko wi ro we rzy ści to bar -
dzo cie ka we zja wi sko. Zro zu mia łe
jest, gdy z chod ni ka ko rzy sta 12-
let nie dziec ko, drob na ko bie ta al -
bo se nior chwie ją cy się na skła da -
ku, któ rym wie zie za ku py z ba za -
ru. Wszy scy oni ła mią prze pi sy, ale
do pó ki ja dą po wo li, ustę pu jąc
pierw szeń stwa pie szych, mo żna im
wy ba czyć. Pro blem w tym, że naj -
go rzej je żdżą cy, naj bar dziej cham -

scy „chod ni kow cy” to mę żczyź ni
w śred nim wie ku, któ rzy w nor -
mal nym ży ciu po pi su ją się swo ją
nie za chwia ną od wa gą, wspa nia łą
si łą i in ny mi przy mio ta mi praw dzi -
we go ry ce rza, któ re go ko bie ty po -
win ny po dzi wiać, a wro go wie ucie -
kać przed nim z krzy kiem.

Ta ki oto ma cho wsia da jąc na ro -
wer sta je się ma łym, ża ło snym,
stra chli wym x, któ ry boi się je chać
jezd nią. Doj rza ły czło wiek wi dząc,
że dro ga jest zbu do wa na bez sen -
sow nie, wes tchnie i al bo przyj mie
rze czy wi stość ta ką ja ka jest, al bo
spró bu je ją zmie nić (pi sząc do Za -
rzą du Dróg Miej skich al bo zgła -
sza jąc pro jekt w bu dże cie par ty cy -
pa cyj nym). Nie doj rza ły emo cjo nal -
nie ja ski nio wiec po je dzie chod ni -
kiem, pró bu jąc ze pchnąć z nie go
idą cą ko bie tę i za re agu je ste kiem
blu zgów, gdy zwró ci mu się uwa gę.

To, że dro ga ro we ro wa mię dzy
Po ra jów a mo stem Skło dow -
skiej-Cu rie jest za pro jek to wa na
bez sen sow nie, nie zwal nia z prze -

strze ga nia prze pi sów. Smut na
praw da jest ta ka, że mo żna mon to -
wać do dat ko we ozna ko wa nie,
przy po mi nać o prze pi sach i kul tu -
rze, mo że na wet zli kwi do wać fe ler -
ną dro gę i wy ma lo wać pa sy dla ro -
we rów na jezd ni. To i tak nie prze -
ko na naj bar dziej pry mi tyw nych
i aspo łecz nych jed no stek do prze -
strze ga nia prze pi sów. I nie ma żad -
ne go zna cze nia, czy ja dą ro we rem,
pro wa dzą sa mo chód czy na wet idą
pie szo. Roz ma wiać war to tyl ko
z ty mi, któ rzy chcą słu chać i my -
śleć.

W przy szłym ro ku nie bez piecz ny
prze jazd przez Świ der ską zo sta nie
wy nie sio ny do po zio mu chod ni ka,
co spo wol ni sa mo cho dy ja dą ce tą
uli cą. Znik nie więc ar gu ment, że
le piej je chać chod ni kiem, bo omi ja
się w ten spo sób „czar ny punkt”.
Wciąż po zo sta nie jed nak pro blem
„prze ska ki wa nia” z jed nej stro ny
uli cy na dru gą na od cin ku 280 me -
trów. Pro jek tu jąc in fra struk tu rę
trze ba brać pod uwa gę, że nie ste ty
du ży od se tek spo łe czeń stwa to
skraj ni ego iści, któ rzy za wsze idą
i ja dą tak, jak jest im wy god nie, nie
zwa ża jąc na in nych. Ko nia z rzę -
dem te mu, kto wy my śli roz wią za -
nie dla Świ der skiej in ne niż prze -
bu do wa ca łe go od cin ka uli cy.

Do mi nik Ga dom ski

Interwencja

Plaga chamów na dwóch kółkach
� Nie podoba im się przebieg drogi, więc jadą chodnikiem. Gdy zwróci im się uwagę – wyzywają. Im
popularniejsza staje się jazda rowerem, tym więcej chamów korzysta z dwóch kółek.

W Polsce według statystyk, dolegliwościami

stóp objętych jest 70-80% populacji ludzi

dorosłych, wady stóp stwierdza się u dzieci w

wieku przedszkolnym. Najczęściej spotyka się

płaskostopie , które występuje jako wada nabyta

i może pojawić się w każdym wieku.  Ostatnimi

laty częste są publikacje dotyczące płaskostopia

u dzieci. Wynika to ze skali zjawiska. Wśród

wielu czynników sprzyjających płaskostopiu

należy nadmienić nadwagę, małą aktywność

fizyczną. Prawidłowo zaprojektowane wkładki

indywidualne stabilizują, amortyzują, korygują

ułożenie stóp. Chcąc wyeliminować

dolegliwości bólowe stóp, kolan, bioder,

kręgosłupa a nawet głowy należy ustawić stopy

a tym samym ciało w prawidłowej pozycji,

przywracając prawidłową oś kończyn dolnych.

Dokonać tego mogą właściwie dobrane wkładki,

przyczyniając się do stabilizacji mięśniowo-

więzadłowej, korygujące płaskostopie,

koślawość oraz szpotawość kończyn. W

gabinecie Physio Medica dokonujemy

komputerowego badania i analizy stóp w ujęciu

statycznym Podoscan 2D i dynamicznym

Platforma Interaktywna ( badanie

podobarometryczne ). Podoscan skanuje

podeszwową stronę stóp, wynik pozwala na

analizę wysklepienia łuku podłużnego,

poprzecznego, ustawienia kątowego palców I i V

oraz ustawienie kości piętowej. Wykorzystywana

w naszym gabinecie Platforma Interaktywna jest

innowacyjnym narzędziem diagnozującym siły

nacisku na podłoże, pozwala na analizę

poszczególnych faz chodu.  

Zebrane wyniki badań stanowią podstawę do

projektowania indywidualnych wkładek

ortopedycznych ( niezależnie dla stopy prawej

oraz lewej ). 

WWkkłłaaddkkii  ddllaa::

�diabetyków

�businesswoman ( chodzenie w obuwiu na

wysokim obcasie powoduje zaburzenia w

budowie stóp, długotrwałe chodzenie w obuwiu

na wysokim obcasie powoduje zmniejszenie

ruchomości w stawach skokowych, wydłuża

czas trwania faz chodu). PPaammiięęttaajjmmyy  ––  lluuddzzkkiiee

ssttooppyy  nniiee  ssąą  pprrzzyyssttoossoowwaannee  ddoo  nnoosszzeenniiaa  oobbuuwwiiaa

nnaa  wwyyssookkiimm  oobbccaassiiee!!!!!!

�sportowców i osób aktywnych sportowo,

odciążając i amortyzując śródstopie, palce stóp

�osób aktywnych zawodowo

wkładki wskazane są również dla osób z

halluxami, modzelami

WWkkłłaaddkkii  ssttoossuujjeemmyy  ww  pprrzzyyppaaddkkuu::

�koślawość i szpotawość kolan oraz stawów

skokowych

�płaskostopia podłużnego, poprzecznego,

stopie wydrążonej

�konieczności wyrównania różnicy w

długości kończyn, 

�odciążenia ostrogi piętowej 

wkładki indywidualne należy stosować przy

bólach śródstopia, bólach kręgosłupa, wadach

postawy.

Ponadto oferujemy ortezy odciążająco-

korygujące ( hallux valgus, palce młotkowate,

młoteczkowate, szponiaste ), oraz profesjonalne

kosmetyki do pielęgnacji stóp.

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

ddoo  lloo  ggiiii

STÓJ TWARDO, STĄPAJ ZDROWO

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

tel. 669 811 122, 22/ 300 40 66



Uli cę Zdziar ską na od cin ku
od Ostródz kiej do ul. Ole sin cze -
ka w przy szłym ro ku kil ka wa -
żnych in we sty cji. Nad rze ką Dłu gą
po wsta nie most, w czę ści Zdziar -
skiej zo sta nie uło żo ny chod nik ze
ście żką ro we ro wą, do prze bu do wy
pój dzie rów nież skrzy żo wa nie
z ul. Ką ty Gro dzi skie. W la tach
2016–2018 w tej oko li cy po wsta ną
dwie du że szko ły – pod sta wów ka
przy ul. Ver die go i gim na zjum
przy ul. Ru sko wy Bród.

Na proś bę miesz kań ców Sto wa -
rzy sze nie Mo ja Bia ło łę ka or ga ni -
zu je spo tka nie in for ma cyj ne
z bur mi strzem Pio trem Ja wor -
skim i je go za stęp cą Pio trem

Smo czyń skim. Na spo tka niu zo -
sta ną omó wio ne m.in.:
1. Projekt chodnika

ul. Zdziarskiej na odcinku
ul. Ruskowy Bród – ul. Olesin

2. Projekt mostu nad rzeką
Długą w ciągu ul. Zdziarskiej
wraz z wraz planowaną
organizacją ruchu podczas
budowy mostu

3. Projekt skrzyżowania ul. Kąty
Grodziskie – ul. Zdziarska
z pozostałymi ciągami
pieszo-rowerowymi

na ul. Zdziarskiej
4. Informacje dotyczące

ul. Verdiego
5. Koncepcja budowy zawrotki

autobusowej przy ul. Chudoby
– ul. Słonecznego Poranka

6. Plany inwestycyjne budowy
szkoły podstawowej
i gimnazjum
przy ul. Verdiego,
ul. Ruskowy Bród.

Agniesz ka Bo row ska

Co będzie dalej ze Zdziarską?
� 6 października o godz. 19 w Zespole Szkół przy ul. Kobiałka odbędzie się spotkanie
informacyjne w sprawie inwestycji w okolicach ulicy Zdziarskiej i Verdiego.

� Szkoła Podstawowa
nr 314 po raz kolejny
organizuje Festyn
Rodzinny.

Im pre za or ga ni zo wa na jest
od lat – tym ra zem ta kże nie za -
brak nie sma ko ły ków, atrak cji dla
młod szych i star szych oraz nie -
spo dzia nek. Or ga ni za to rzy za pra -
sza ją ca łe ro dzi ny!

26 wrze śnia, SP nr 314 przy Po -
ra jów 3, godz. 11.00–14.00.

Wstęp wol ny
(red)

Rodzinny piknik na Porajów

Autorka jest radną dzielnicy, 
prezesem Stowarzyszenia Moja Białołęka

e-mail: kontakt@agnieszkaborowska.pl

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-419
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Pod ro bo czym, urzęd ni czym
kosz mar kiem ję zy ko wym „Me -
hof fe ra -bis” kry je się pla no wa na
dro ga, ma ją ca sta no wić przed łu -
że nie uli cy Je żow skie go, bę dą cej
pó ki co tyl ko wia duk tem nad to -
ra mi w Chosz czów ce. Es ta ka dę,
któ ra za stą pi ła prze jazd ko le jo wy
w cią gu ul. Me hof fe ra, otwar to
we wrze śniu 2012 ro ku. W przy -
szło ści zo sta nie ona przed łu żo na
na za chód obok oczysz czal ni ście -
ków i utwo rzy skrzy żo wa nie
z Mo dliń ską i pla no wa nym przed -
łu że niem Świa to wi da. No wa uli ca
bę dzie więc sta no wić al ter na ty wę
dla Me hof fe ra i za pew niać do jazd
z Chosz czów ki au to bu sem, ro we -
rem lub sa mo cho dem do pę tli
szyb kie go tram wa ju, któ ra po -
wsta nie w Win ni cy.

Tzw. Me hof fe ra -bis pla no wa na
jest ja ko dro ga zbior cza, mo żna
więc spo dzie wać się jed ne go pa sa
ru chu w ka żdym kie run ku, ogra -
ni cze nia pręd ko ści do 50 km/h

i pa sów ro we ro wych. Na dłu go ści
ok. 200 me trów uli ca bę dzie prze -
ci nać las przy oczysz czal ni ście -
ków.

– Dla tej in we sty cji zo sta ła wy -
da na de cy zja śro do wi sko wa – mó -
wi To masz Ku nert z Urzę du m.st.
War sza wy. – Jej re ali za cja zo sta ła
w 2010 ro ku prze su nię ta w cza sie
i w tej chwi li nie fi gu ru je ona
w Wie lo let niej Pro gno zie Fi nan -
so wej. To, czy się w niej znaj dzie,
za le ży od mo żli wo ści fi nan so wych
mia sta.

War sza wa ma pie nią dze na bu -
do wę sze ro kich na sześć pa sów
jezd ni w ob rę bie ob wod ni cy śród -
miej skiej (Pro sta, Tra sa Świę to -
krzy ska), któ rych pro jek ty są
sprzecz ne z przy ję tą stra te gią
trans por to wą. Ma pie nią dze
na roz bu do wę Ma ry wil skiej, Wa łu
Mie dze szyń skie go, Mar sa, Żoł -
nier skiej i Ma ry nar skiej, na pla -
no wa nie kon tro wer syj nej Czer -
nia kow skiej -bis i mo stu Kra siń -

skie go, o któ re to czą się bo je
z udzia łem miesz kań ców, ak ty wi -
stów, eko lo gów i spe cja li stów
od trans por tu. Nie ma ich na wą -
ską, nie kon tro wer syj ną uli cę
w swo jej naj szyb ciej roz bu do wu -
ją cej się dziel ni cy, któ rej siat ka
ulic jest przy sto so wa na do ob słu gi
za przę gów kon nych, a nie au to -
bu sów do wo żą cych miesz kań ców
osie dli do szyb kie go tram wa ju.
Ży je my w cie ka wych cza sach.

Do mi nik Ga dom ski

Czy ul. Mehoffera-bis kiedykolwiek powstanie?
� Mijają trzy lata od ostatniego artykułu o najbardziej oczekiwanej ulicy
północnej Białołęki. Co nowego wiadomo w sprawie Mehoffera-bis?

Nowa ulica
będzie więc stanowić
alternatywę dla
Mehoffera i zapewniać
dojazd z Choszczówki
autobusem, rowerem lub
samochodem do pętli
szybkiego tramwaju,
która powstanie
w Winnicy.

To głów nie chwyt psy cho lo -
gicz ny, ma ją cy po ka zać pa cjen -
to wi, jak je go cia ło uwal nia się
od cho ro by. Gu il ler mo Ta va res,
ab sol went pa ra me dycz ne go
i Tech nicz ne go Tri ni vil le Cen tral
Col le ge, Inc. W Try ni da dzie nie
zaj mu je się ta ki mi sztucz ka mi.
Po tra fi za to zlo ka li zo wać źró dło
cho ro by i przez dzia ła nia ener -
ge tycz ne spra wić, by or ga nizm
za czął pra co wać le piej. Po cho dzi
z ro dzi ny o wie lo po ko le nio wych
tra dy cjach, gdzie sztu ka uzdra -
wia nia prze cho dzi z po ko le nia
na po ko le nie.

Pa cjen to wi po świę ca oko ło
pół go dzi ny – w tym cza sie roz -
po zna je scho rze nie i po dej mu je
z nim wal kę. Od sta nu pa cjen ta
za le ży, czy bę dzie to uzdra wia -
nie du cho we, ma gne ty za cja or -

ga nów czy bez kr wa wa ope ra cja
na cie le astral nym. Dzię ki swo -
im umie jęt no ściom mo że spra -
wić, że ustą pią wie lo let nie na wet
scho rze nia zwią za ne z no wo two -
ra mi, prze ro stem pro sta ty, za pa -
le niem sta wów i reu ma ty zmem,
bó lach krę go słu pa, cho ro ba mi
ukła du ner wo we go czy pro ble -
mach z krą że niem.

Gu il ler mo przyj mu je na war -
szaw skim Tar gów ku od 24 wrze -
śnia do 7 paź dzier ni ka, ale mo że
ta kże przy je chać do pa cjen ta.

Za pi sy i in for ma cje co dzien nie
w godz. 9.00–19.00 pod nu me ra -
mi te le fo nów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.
W week en dy czyn ne są tyl ko te -
le fo ny ko mór ko we.

Wię cej in for ma cji: www.fi li -
pin skieuz dro wie nia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Nie raz widzieliśmy filmy, na których filipińscy
uzdrowiciele przykładają ręce do ciała pacjenta, by
po chwili wyciągnąć z nich fragment okrwawionej tkanki.

Przede wszyst kim ka żdy kurs
po prze dza ny jest szko le niem „Jak
się uczyć” – to o ty le wa żne, że
bez kon kret nych wska zó wek na -
uka cze go kol wiek bę dzie, je śli nie
mo zo łem, to przy krym obo wiąz -
kiem. A wie dząc, ja kie na rzę dzia
sto so wać pod czas na uki, nic nie
stoi na prze szko dzie, by je wy ko -
rzy sty wać nie tyl ko przy ucze niu
się ję zy ków. A sko ro o ję zy kach

– Tra in Bra in po wsta ło w miej scu
i ba zu je na do świad cze niu szko ły
Lan gu age Sta tion, któ ra dzia ła ła
tu przez osiem lat. Efekt? Tu tej si
na uczy cie le nie na rzu ca ją jed nej
me to dy, tyl ko do sto so wu ją rytm
i spo sób na uki do ka żde go ucznia.
A ci są w ka żdym wie ku. Dzie ci
do 12 ro ku ma ją za ję cia przy go to -
wa ne w ta ki spo sób, aby po ka zać
im jak naj wię cej faj nych spo so bów

ucze nia się po przez gry, za ba wy,
twór cze wy ko rzy sta nie co dzien -
nych przed mio tów i za jęć.

Star si ma ją do wy bo ru an giel -
ski, nie miec ki, fran cu ski i hisz -
pań ski, na kur sach gru po wych, in -
dy wi du al nych i w pa rach, ale je śli
in te re su ją nas in ne ję zy ki, szko ła
mo że zor ga ni zo wać kur sy spe cjal -
nie dla nas.

Tra in Bra in to nie tyl ko na uka
ję zy ków – mo żna tu też wspo móc
się w na uce in nych przed mio tów,
bo szko ła pro wa dzi ko re pe ty cje,
a przed po łu dnia mi ta kże za ję cia
dla ma lu chów – w sam raz, by
dziec ko kre atyw nie i przy jem nie
spę dzi ło czas, pod czas gdy my
sto imy w ko lej ce w urzę dzie.

Wszyst kie in for ma cje mo żna zna -
leźć tu taj: www.tra in -bra in.pl, tar -
cho min@tra in -bra in.pllub pod nu -
me ra mi te le fo nów: 507–050–115
oraz 780–020–655.

(pak)

Uczą uczenia

Train Brain na Świderskiej
� Podobno cztery piąte nastolatków i dorosłych podejmuje naukę czegoś nowego
z poczuciem, że to przerasta ich możliwości, a naturalna ciekawość świata zaczyna
zanikać u dzieci już w szkole podstawowej. Train Brain, szkoła językowa mieszcząca się
przy Świderskiej 114A, to miejsce, gdzie uczą języków – i nie tylko ich! – w sposób, który
na pewno nie będzie nudny.



Bo ha te ro wie zna ne go ob ra zu
W jed nej z sal Mu zeum Na ro -

do we go, po wy bi ciu pół no cy, za -
miast ci szy i spo ko ju co noc za -
czy na się nie zły rwe tes. Po sta ci
jed ne go z ob ra zów wy cho dzą
z ram i roz po czy na ją swo je „dru -
gie” ży cie. W trak cie jed nej z ta -
kich no cy wpa da ją na re wo lu cyj ny
po mysł. Jak skoń czy się awan tu ra
w mu zeum i czy bo ha te rom uda
się szczę śli wie do trwać do ra na?
Prze ko na my się o tym oglą da jąc
spek takl.

„Grun wald”, Kom pa nia Te -
atral na Mam ro, reż. Grze gorz
Resz ka, 6.10 godz. 20:00, bi le -
ty: 8 zł i 10 zł.

Ko me dio wy hit
Po szkol nym in cy den cie, w któ -

rym je den chło piec wy bił dru gie -
mu dwa przed nie zę by, ich ro dzi -
ce spo ty ka ją się, aby spo rzą dzić
oświad cze nie dla agen cji ubez pie -
cze nio wej. Dwa spo koj ne ma łżeń -
stwa, du żo kur tu azji i kon we nan -
sów – czy mo że wy da rzyć się coś
złe go? Stop nio wo grzecz ność za -

czy na ustę po wać miej sca ner -
wom, fru stra cji i… rę ko czy nom.

„Bóg mor du”, Ze spół Te -
atru 13, reż. Ane ta Mu czyń, 11.10
godz. 18:00,13.10 godz. 20:00, bi -
le ty: 8 zł i 10 zł.

Franz Kaf ka na sce nie
„Pro ces” Fran za Kaf ki to je den

z naj bar dziej za gad ko wych i wie -
lo znacz nych utwo rów, ja ki po -
wstał w hi sto rii li te ra tu ry. In spi ro -
wa ły się nim po ko le nia twór ców
te atral nych, fil mo wych, pla stycz -
nych i li te rac kich. Re ali za cja Te -

atru Dzia łań Twór czych to po łą -
cze nie pro sto ty i po nad cza so wo ści
w po dej ściu do pro ble mu, idą ca
w pa rze z peł nym wy ko rzy sta niem
środ ków te atral nych – mu zy ką,
pro jek cja mi i ani ma cja mi m.in. ry -
sun ków sa me go Fran za Kaf ki.

„Pro ces”, Te atr Dzia łań Twór -
czych, reż. Ane ta Mu czyń, 24.11,
godz. 18:00, bi le ty: 8 zł i 10 zł.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. Vin cen ta van Go gha 1, kon -
takt: 22 614–66–56, se kre ta -
riat@bok.waw.pl.

mj
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Mi chał Ba jor – choć trud no w to
uwie rzyć – cza ru je nas i wzru sza
swo im śpie wem już od po nad 40
lat, jak nikt in ny łą cząc ory gi nal ny
styl z naj wy ższą ja ko ścią. „Mo ja
mi łość” to 19. pły ta w je go dys ko -
gra fii i za ra zem trze cie spo tka nie
mi strza in ter pre ta cji z mi strzem
sło wa – Woj cie chem Mły nar skim.
Pre mie ra je go naj now sze go krą -
żka, bę dą ce go zbio rem naj pięk -
niej szych pio se nek o mi ło ści, od -
bę dzie się 2 paź dzier ni ka. Więk -
szość z za war tych na nim utwo rów

to wiel kie prze bo je, trwa le za pi sa -
ne w hi sto rii pol skiej mu zy ki roz -
ryw ko wej i ser cach kil ku po ko leń
słu cha czy – by wy mie nić tyl ko
„Prze ślicz ną wio lon cze list kę”,
„Od kry je my mi łość nie zna ną”,
„Och, ży cie ko cham cię nad ży cie”
czy „Nie ma jak u ma my”.

Mi chał Ba jor – „Mo ja mi -
łość”, 17 paź dzier ni ka, godz. 18:00,
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. van Go gha 1, bi le ty: 70 zł (nor -
mal ny), 50 zł (ulgo wy).

mj

Michał Bajor premierowo
� Wybitny i niepowtarzalny artysta – Michał Bajor
– wystąpi z koncertem promującym jego najnowszą
płytę 17 października w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Październik na deskach teatralnych Białołęki
� Początek jesieni to w Białołęckim Zagłębiu Teatralnym trzy teatralne powroty.
Na scenie przy van Gogha wystawią swoje przedstawienia: Kompania Teatralna
Mamro, Zespół Teatru 13 i Teatr Działań Twórczych.

„Bóg mordu” w reżyserii Anety Muczyń to jeden
z najpopularniejszych spektakli Białołęckiego Zagłębia Teatralnego

fot. R
afał M

asłow

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

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust 1 Ustawy z
dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity –
Dz. U. z 2015r. , poz. 199.),

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

––  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  BBuuddoowwllaanneeggoo  KKoonnssttaannttyy  SSttrruuss, złożony 15 września 2015 r., w
sprawie częściowego  stwierdzenia wygaśnięcia Decyzji nr 33/CP/2009 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego  wydanej przez Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z 23.06.2009, sprostowanej Postanowieniem z  20.04.2015 r. w sprawie
przebudowy odcinka napowietrznej linii energetycznej w rejonie ul. Myśliborskiej na
działkach nr ew. 3/2, 2, 3/1, 6/1, 6/3, 6/4, 3/5, 7, 1/7, 1/8, 1/9, 5/9, 5/8, 5/7 w
obrębie 4-06-34 oraz na działce nr ew. 82/2 w obrębie 4-06-09 i na działkach nr ew.
1, 2 w obrębie 4-06-12 oraz na działkach nr ew. 105, 106/2, 107 w obrębie 4-06-31
w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

PPoo  uucczzee  nniiee
Zainteresowanym stronom (właścicielom i użytkownikom wieczystym terenu
inwestycji i działek sąsiednich) służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w ciągu
14  dni od dnia otrzymania zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy
Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. Zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie
internetowej (www.bialoleka.waw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie, licząc od ostatniej daty
ukazania się zawiadomienia.



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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Go ścin ne przed szko le
Uli ca Po ra jów 3 na Tar cho mi -

nie. Do tej po ry miej sce to ko ja -
rzyć się mo gło oko licz nym miesz -
kań com je dy nie z du żym kom -
plek sem oświa to wym – Szko łą
Pod sta wo wą nr 314 oraz Przed -
szko lem nr 64. W paź dzier ni ku
na stą pi tu jed nak zna czą ca zmia -
na. Za spra wą po ro zu mie nia po -
mię dzy Bia ło łęc kim Ośrod kiem
Kul tu ry a przed szko lem, jed na
z prze strze ni udo stęp nio na zo sta -
nie po go dzi nach pra cy pla ców ki,
na or ga ni za cję wy da rzeń kul tu ral -
nych. – To wspa nia ły gest ze stro -
ny Kry sty ny Ty burc, dy rek tor ki
Przed szko la nr 64 – mó wi za stęp -
ca dy rek to ra BOK Wal de mar Do -
lec ki. – Za adap to wa li śmy sa lę
przed szko la pod ka me ral ne
przed się wzię cia, umo żli wia jąc
jed no cze śnie jej prze bu do wę.
W za le żno ści od im pre zy, sce na
bę dzie ewo lu owa ła.

No wa sce na, no wy widz
Sce na 64 umo żli wi wi dzom lep -

szy od biór kon cer tów, mo no dra -
mów i ma łych form sce nicz nych.
Bę dzie to rów nież do sko na łe miej -
sce na spo tka nia te ma tycz ne i wie -
czo ry ko me dio we oraz stand-upo -
we. Pra gnie my nadać Sce nie 64
bar dziej of fo wy cha rak ter i za wal -
czyć in ten syw nie o mło de go wi dza,
któ re go na Bia ło łę ce nie bra ku je.
Mło dzi lu dzie wciąż nie znaj du ją
w na szej dziel ni cy od po wied niej
ofer ty. Szu kać jej mu szą w cen -
trum lub na Pra dze, po sta no wi li -
śmy więc stwo rzyć dla nich al ter -
na ty wę – tłu ma czy Ane ta Mu czyń
z dzia łu im pre sa ryj ne go BOK.

Sku bas na in au gu ra cję
Pod czas in au gu ra cji Sce ny 64, 10

paź dzier ni ka o godz. 19:00, wy stą pi
Sku bas – kom po zy tor, gi ta rzy sta
i wo ka li sta o nie po wta rzal nej bar wie
gło su. Je go pierw szy al bum „Wil cze -

ły ko” zo stał okrzyk nię ty od kry -
ciem 2012 ro ku na pol skiej sce nie
mu zycz nej, a pio sen ka „Li no sko -
czek” przez wie le ty go dni utrzy my -
wa ła się w czo łów ce Trój ko wej Li sty
Prze bo jów. Je go ostat nią pły tę
„Brzask” pro mo wał utwór „Nie
mam dla cie bie mi ło ści”. 11 paź -
dzier ni ka o godz. 16:00 od bę dzie się
na to miast pierw sze z cy klu spo tkań
hi sto rycz nych – „Ta jem ni ce XX wie -
ku”, któ re go głów nym bo ha te rem
sta nie się syl wet ka Edwar da Ry dza -
-Śmi głe go. 25 paź dzier ni ka
o godz. 19:00 roz pocz nie się pierw -
szy wie czór ko me dio wy „Stand -up
Co me dy” z gwiaz da mi wie czo ru: To -
ma szem Ja chim kiem i Ra fa łem Rut -
kow skim. Na wszyst kie paź dzier ni -
ko we wy da rze nia obo wią zu je wstęp
wol ny, po wcze śniej szej re zer wa cji.

Sce na 64, ul. Po ra jów 3, kon -
takt: 22 614–66–56, se kre ta -
riat@bok.waw.pl.

mj

Scena 64 – nowa scena BOK-u
� Zbliża się inauguracja Sceny 64, kameralnej przestrzeni na Tarchominie. Wielkie otwarcie
już 10 października. Zapowiada się nowa jakość w ofercie Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Skubas zainauguruje swoim koncertem działalność Sceny 64
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Naj bli ższy kon cert od bę dzie
się 27 wrze śnia o go dzi nie 17.00
w sa li te atral nej pa ra fii św. Ja ku -
ba Apo sto ła przy ul. Me hof fe ra 4.
Wstęp na kon cert jest bez płat ny.

Jan Pie trzak re ali zu je kon cer ty
pa trio tycz ne ja ko mi sję, któ ra
z jed nej stro ny ma upa mięt nić
jed no z naj więk szych zwy cięstw
pol skie go żoł nie rza, prze są dza ją -
cych o lo sach świa ta, z dru giej zaś
ce lem kon cer tów jest pro pa go wa -
nie idei bu do wy Łu ku Trium fal -
ne go Bi twy War szaw skiej. Za pięć
lat przy pad nie set na rocz ni ca te -
go wy da rze nia, któ re przez la ta
ko mu ni zmu by ło ze pchnię te
w nie pa mięć.

– Wdzięcz ność i pa mięć wy ma -
ga od nas, aby w set ną rocz ni cę
przy po mnieć o tym Pol sce i świa -
tu. Zbu duj my po mnik, Łuk
Trium fal ny u wschod nich wrót
War sza wy! Na mia rę na szej na ro -

do wej du my i aspi ra cji – prze ko -
nu je Jan Pie trzak.

Klu czo we wy da rze nia Bi twy
War szaw skiej ro ze gra ły się po są -
siedz ku, na skra ju na szej dziel ni -
cy, w Osso wie, Ra dzy mi nie, Wo -
ło mi nie – po pra wej stro nie Wi sły.
To przez te re ny na szej Bia ło łę ki
szli żoł nie rze do obro ny War sza -
wy, Pol ski i świa ta. Dla te go idea
bu do wy Łu ku Trium fal ne go
u wschod nich wrót War sza wy po -
win na być nam szcze gól nie bli ska.
Go rą co za pra szam na wy jąt ko wy
kon cert, w trak cie któ re go od bę -
dzie się zbiór ka pie nię dzy
na rzecz bu do wy po mni ka.

Or ga ni za to rem kon cer tu jest
pa ra fia św. Ja ku ba.

Piotr Oracz

Jan Pietrzak na Tarchominie
� Już po raz drugi w tym roku Białołęka gościć będzie
Jana Pietrzaka, który przybędzie z koncertem
patriotycznym z okazji 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej
zwanej Cudem nad Wisłą.

Autor jest koordynatorem koncertu
i radnym Białołęki

źródło: dksw
it.pl

Tra dy cyj nie od by ła się też szta fe ta
ro dzin na, w któ rej star to wa ło re kor -
do wo du żo, bo aż dwa dzie ścia ro -
dzin. Przy or ga ni za cji im pre zy po -
ma ga ła mło dzież, po nad 100 wo lon -
ta riu szy by ło opie ku na mi grup, po -
moc ni ka mi sę dziów, pra co wa ło
w se kre ta ria cie za wo dów i przy
kom pu te rach. „Mło dzież dzie ciom”
to for mu ła, któ ra od po cząt ku przy -
świe ca idei olim piad spor to wych
w Chosz czów ce.

Krzysz tof Pelc

Dwadzieścia lat olimpiady w Choszczówce
� W niedzielę 13 września odbyła się XX Olimpiada Sportowa w Choszczówce.
Startowało w niej 200 dzieci, w siedmiu kategoriach wiekowych. Medale uczestnikom
wręczał znany polski pływak Paweł Korzeniowski.

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

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267),
art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. , poz. 199.),

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

––  VViiccttoorriiaa  DDoomm  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa, z siedzibą w Warszawie,  złożony 14 lipca
2015 r., zmieniony 17 sierpnia 2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi, zjazdu oraz
infrastruktury towarzyszącej na terenie działek ew. nr 201/1, 201/2 z obrębu
4-07-03 oraz dz. ew. nr 79 z obrębu 4-07-05 w Dzielnicy Białołęka.

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





– Czy je sień nie jest głów nie
okre sem zbio rów?

– Jak naj bar dziej, ale ta -
kże naj lep szą po rą na sa -
dze nie i roz mna ża nie ro -
ślin. Do te go do cho dzą
ko niecz ne za bie gi pie lę -
gna cyj ne i po rząd ko we
– trze ba dzia łać spraw nie,
by za po biec cho ro bom grzy -
bi czym ro ślin i odży wić gle bę.

– Nie le piej no we ro śli ny po -
sa dzić wio sną, na no wy se zon?

– To wła śnie wrze sień jest naj -
lep szym cza sem, aby za dbać
o wy gląd na sze go ogro du
na wio snę! Te raz sa dzi my ro śli ny
ce bu lo we, zi mu ją ce w grun cie,
sa dzi my i prze sa dza my drze wa
i krze wy. To do sko na ła po ra
na za kła da nie i uzu peł nie nie
traw ni ka – wil goć i cie pło po -
zwo lą mu się ład nie za ko rze nić.
Nie za po mi naj my o roz mna ża -
niu ro ślin: roz mna ża my przez
po dział i sa dzi my na no wo wie le
by lin – przede wszyst kim te, któ -
re kwi tły wio sną i la tem oraz tra -
wy ozdob ne.

– Czy je sie nią sto su je my w ogro -
dzie ja kie kol wiek na wo zy?

– Tyl ko wy bra ne, gdyż nie któ re
przed łu ża ją okres we ge ta cji
drzew i krze wów – pę dy nie zdą -
żą przed zi mą zdrew nieć i pod -
czas mro zów prze mar z ną. Przede
wszyst kim na le ży do kład nie wy -
gra bić opa dłe li ście, chwa sty,
zgni łe owo ce – i zli kwi do wać, bo -
wiem w tych po zo sta ło ściach mo -
gą zi mo wać szkod ni ki lub za rod -
ni ki grzy bów.

– Czy wła ści cie le ogro dów mo -
gą to zro bić sa mo dziel nie?

– Pie lę gna cję – jak naj bar -

dziej. Za le cam jed nak ogrom ną
roz wa gę w ko rzy sta niu z na wo -
zów i opry sków.

Wie le osób oba wia się współ -
pra cy z ar chi tek tem kra jo bra zu,
z oba wy przed kosz ta mi. Nie po -
trzeb nie. Pro fe sjo nal na eki pa
jest gwa ran cją sta ran nej pie lę -
gna cji oraz od po wied nie go do bo -
ru ro ślin do gle by i na sło necz -
nie nia. Raz po sa dzo ne ro śli ny
bę dą kwi tły la ta mi, a za pro jek to -
wa ne ele men ty ma łej ar chi tek tu -
ry – ław ki, stud nie, oczka wod ne,
rzeź by ogro do we, al ta ny, ście żki,
pla ce za baw, kom po stow ni ki itd.
spra wią, iż ogród bar dzo dłu go
bę dzie wy glą dał ele ganc ko i es te -
tycz nie.

Justyna Tuszyńska
Pro jek ty, za kła da nie, 
pie lę gna cja ogro dów
tel. 607-617-744

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Je den z nich, po ło żo ny naj bli żej
gra ni cy z Mar ka mi, są sia du je z nie -
wiel kim pla cy kiem, któ ry był wy ko -
rzy sty wa ny przez tych, któ rzy źle re -
agu ją na ko niecz ność wol niej sze go
prze jaz du przez próg. Mó wiąc
wprost: kie row cy, za miast po gar bie,
wo le li go omi nąć bo kiem. Do cza su,
bo wiem wła ści cie le te re nu, ma jąc

do syć roz je żdża nia go przez po jaz dy
wszel kich ma rek i to na żu, próg
przed łu ży li wła snym sump tem.

Trze ba przy znać, że sku tecz nie,
bo „przed łu że nie” le ży tam już
od kil ku na stu dni i nikt się kwa pi
do je go li kwi da cji.

Bra wo.
(red)

Migawka z okolicy

Tak mieszkańcy
wyręczają drogowców
� Progi zwalniające na Kroczewskiej tonują zapędy
niektórych kierowców do szybszej jazdy. Z tym, że nie
wszystkie.

Wzdłuż nie za bu do wa ne go od -
cin ka ul. Świa to wi da stoi kil ka ła -
wek (nie któ re bez oparć). Teo re -
tycz nie ka żda ław ka się przy da je,
ale w tym wy pad ku teo ria roz mi ja
się z prak ty ką i wy glą da to
na zwy kłe mar no wa nie me bli,
któ re mo żna by ło by usta wić bli żej
cen trum Tar cho mi na. Jed na
z nich ma wła śnie oka zję stać się
punk tem wi do ko wym. Dla miesz -
kań ców dziel ni cy od po wiedź
na py ta nie „Co z niej wi dać?” bę -
dzie pro sta.

(DG)

Migawka z okolicy

Ławka z widokiem na… budowę
� Typowe warszawskie zjawisko: ławek brakuje tam, gdzie są potrzebne, ale jest ich
pod dostatkiem w miejscach bezludnych.

Jesień! Najlepszy moment na zmiany w ogrodzie
� Wrzesień to jeden z bardziej pracowitych miesięcy dla ogrodników.
O zabiegach pielęgnacyjnych, które należy wykonać właśnie w tym miesiącu,
rozmawiamy z Justyną Tuszyńską, architektem krajobrazu.



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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Bu do wa li nii tram wa jo wej
z Mło cin na Tar cho min, No wo -
dwo ry i Win ni cę to wiel ki test
cier pli wo ści miesz kań ców za -
chod niej Bia ło łę ki. O jej bu do wie
by ło gło śno już w po przed niej de -
ka dzie, ale dro ga od za po wie dzi
do re ali za cji oka za ła się nie zwy -
kle dłu ga: do pie ro w 2013 ro ku
uru cho mio no od ci nek do „ro ga -
tek” Tar cho mi na, w 2014 li nia za -
czę ła ob słu gi wać ca ły Tar cho min.
Obec nie trwa ją pra ce nad wdro -
że niem prio ry te tu na skrzy żo wa -
niu Ku kliń skie go z My śli bor ską,
dzię ki któ re mu li nia osta tecz nie
za słu ży na mia no szyb kie go tram -

wa ju, choć już dziś pręd kość han -
dlo wa (li czo na ra zem z po sto ja mi
na świa tłach i przy stan kach) wy -
no si na niej po nad pra wie 30
km/h (dwu krot nie wię cej od war -
szaw skiej śred niej). A co z bu do -
wą jej przed łu że nia na pół noc?

– Prze targ na bu do wę od cin ka
na No wo dwo ry zo sta nie ogło szo -
ny w czwar tym kwar ta le te go ro -
ku – mó wi Mi chał Po wał ka, rzecz -
nik Tram wa jów War szaw skich.

Tram wa je bę dą za trzy my wać się
na przy stan ku przy Ste fa ni ka
i koń czyć tra sę obok pę tli au to bu -
so wej No wo dwo ry, gdzie po wsta -
nie na kład ka to ro wa. Ozna cza to,

że na pół noc od Tar cho mi na Ko -
ściel ne go bę dą mo gły wje żdżać tyl -
ko skła dy dwu kie run ko we, co – to
na ra zie tyl ko spe ku la cje – praw -
do po dob nie ozna cza, że na No wo -
dwo ry bę dzie kur so wać tyl ko

„dwój ka”. Za rzą do wi Trans por tu
Miej skie go da to mo żli wość zli kwi -
do wa nia E -8 (i praw do po dob nie
ta kże 101) i prze rzu ce nia od zy ska -
nych du żych au to bu sów na in ne
uli ce Bia ło łę ki lub War sza wy.

Po nie waż prze targ na bu do wę
od cin ka do pę tli na No wo dwo -
rach zo sta nie ogło szo ny naj wcze -
śniej w paź dzier ni ku, pó ki co nie
zna my na wet przy bli żo nej da ty je -
go otwar cia.         Do mi nik Ga dom ski

Kiedy przedłużą tramwaj na Nowodwory?
� Nowodwory wciąż czekają na swój szybki tramwaj na Młociny. Na razie nie
ogłoszono nawet przetargu na przedłużenie linii z Mehoffera do Winnicy.

Tramwaje
będą zatrzymywać się
na przystanku
przy Stefanika i kończyć
trasę obok pętli
autobusowej
Nowodwory, gdzie
powstanie nakładka
torowa.
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Świa to wi da – głów na uli ca Tar -
cho mi na i No wo dwo rów. Je śli
chce my prze je chać tam tę dy ro we -

rem, ma my do wy bo ru dwie dro gi:
sta rą po za chod niej stro nie i no -
wą, as fal to wą, po stro nie wschod -
niej. Au tor fil mu po sta no wił prze -
te sto wać no wą in fra struk tu rę.

Brak cią gło ści dro gi, źle usta -
wio ne zna ki i… za ska ku ją ce za -
koń cze nie obok pę tli tram wa jo -
wej. Prze jazd ro we rem po
wschod niej stro nie Świa to wi da
jest pe łen przy gód, ale au tor fil -
mu zde cy do wa nie prze sa dza.
Po dru giej uli cy od lat ist nie je cią -
gła dro ga ro we ro wa. Naj gor sza
z mo żli wych, bo zbu do wa na
z kost ki bau ma, peł na dziur i wy -

bo jów, ale pod czas nor mal nej,
miej skiej jaz dy, czy li do jaz dów
do pra cy, skle pu lub szko ły, mi mo
wszyst ko się spraw dza (ni żej pod -
pi sa ny ko rzy sta z niej co dzien -
nie). Dla uczci wo ści wo bec urzęd -
ni ków trze ba po wie dzieć, że po -
sie ka na dro ga ro we ro wa po
wschod niej stro nie Świa to wi da to
pro wi zor ka. Do ce lo wy kształt
uzy ska do pie ro po bu do wie dru -
giej jezd ni i przed łu że niu do Win -
ni cy, do Mo dliń skiej.

Nie ma na to miast żad ne go
uspra wie dli wie nia dla zna ków
dro go wych, nie zgod nych z za my -

słem pro jek tan ta dro gi. Słu żby
usta wia ją ce zna ki w War sza wie
no to rycz nie za po mi na ją, że
znak C -13/C -16 ma ró żne wa rian -
ty. Je śli wi ze run ki pie sze go
z dziec kiem i ro we ru są umiesz -
czo ne obok, ozna cza są siedz two
chod ni ka i dro gi ro we ro wej. Je śli
pie szy jest nad ro we rem, ma my
do czy nie nia z chod ni kiem z do -
pusz czo nym ru chem ro we rów.
Na Świa to wi da po mył ka wi docz na
na fil mie jest ewi dent na i mo że
mieć nie cie ka we skut ki po ewen -
tu al nym po trą ce niu pie sze go.

Do mi nik Ga dom ski

Pełen przygód przejazd rowerem po Światowida
� Na YouTube pojawił się film, na którym widać przejazd drogą rowerową po
wschodniej stronie ul. Światowida. Rowerzysta nie zostawia na projektantach suchej nitki.

Aby obejrzeć
film wystarczy
w wyszukiwarce YouTube
wpisać „Absurd na DDR
#10”.

Droga między Ćmielowską a Mehoffera powstanie razem z drugą jezdnią



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam pilnie M3 w centrum Pułtuska,
65mkw, I piętro, 512-257-282

NAUKA
·Keyboard, pianino lekcje 502-935-359
·Rosyjski tel. 22 772-51-60

USŁUGI STOLARSKIE

Meble na wymiar: kuchnie, szafy
607-595-327

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
601867980 lub 226650489
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·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

RROOLLEETTYY,,  PPLLIISSYY,,  ŻŻAALLUUZZJJEE,,  MMAARRKKIIZZYY,,
MMOOSSKKIITTIIEERRYY..  SSPPRRZZEEDDAAŻŻ,,  MMOONNTTAAŻŻ,,  SSEERRWWIISS..

CCEENNYY  PPRROODDUUCCEENNTTAA!!  TTEELL::  660077--557744--336644;;
WWWWWW..TTIIPPTTOOPP..WWAAWW..PPLL;;

KKOONNTTAAKKTT@@TTIIPPTTOOPP..WWAAWW..PPLL

·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Kompleksowe remonty gwarancja
792-520-035

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59

·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników do
ochrony obiektów (budowy, osiedla, parkingi) na
terenie Warszawy i okolic. System: 24/48.
Wymagana niekaralność. Kontakt: 508-292-840
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·FIRMA Ochrony JUWENTUS poszukuje: > Osób
do ochrony galerii na Targówku. > Praca w godz.
6.0--21.00 różne zmiany. > Tel. 605-998-159;
603-150-601
·Firma Ochrony zatrudni: > pracowników
ochrony > na terenie Targówka Przemysłowego
> system „12” – stawka 7.00 zł > Tel.
605-998-223
·Firma Sprzątająca zatrudni: > Kobiety
i mężczyzn do sprzątania > Targówek / Biurowiec
> System pracy zmianowy [rano, po południu,
noce] Stawka 8,00 zł/h. Umowa > o pracę lub
zlecenie. > Tel. 603-150-674
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Pomoc stomatologiczną do gabinetu zatrudnię.
Ul. Szwedzka tel. 22 818-07-91, kom.
789-361-922
·Zatrudnię dostawcę do pizzerii W-wa Bielany
22 22-5-9999

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA,
SZABLE, BAGNETY, ORZEŁKI, RYNGRAFY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
KUPIĘ 504-017-418

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, inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72018



Bia ło łę ka, jak Ga lia w „Woj nie
ga lij skiej” Ju liu sza Ce za ra, skła da
się z trzech czę ści: Tar cho mi na
z No wo dwo ra mi, pa sa osie dli jed -
no ro dzin nych wzdłuż li nii ko le jo -
wej i wiel kie go ob sza ru, któ ry naj -
czę ściej na zy wa ny jest Zie lo ną
Bia ło łę ką. Na zwa przy ję ła się już
w ta kim stop niu, że spo rą sztu ką

jest od gad nąć, kto i kie dy ją wy -
my ślił. We dług Go ogle Trends
naj po pu lar niej sza wy szu ki war ka
świa ta za uwa ży ła to ha sło do pie ro
we wrze śniu 2010 ro ku. „Zie lo na
Bia ło łę ka” to na zwa wy ma rzo na
przez de we lo pe rów bu du ją cych
osie dla na wschód od Ka na łu Że -
rań skie go. Kto nie chciał by miesz -

kać w zie lo nej dziel ni cy? Czas jed -
nak pły nie i fak ty w ro ku 2015 są
ta kie, że „Zie lo na Bia ło łę ka” ma
mniej par ków od Tar cho mi na
(słow nie: je den) a ro lę zie le ni peł -
nią nie użyt ki, przez zło śli wych na -
zy wa ne po la mi kar to fli. A co wy -
obra ża so bie 50-let ni urzęd nik
pra cu ją cy w ra tu szu na pl. Ban ko -
wym, sły sząc „Zie lo na Bia ło łę ka
chce mieć me tro, chęt nie kosz tem
Bród na”? „Prze cież Bród no to
wiel kie blo ko wi sko (wszy scy wi -
dzie li!) a na Zie lo nej Bia ło łę ce
nic nie ma”. Ta ki ste reo typ sa mi
bu du je my wśród de cy den tów
i miesz kań ców in nych dziel nic
(prze ciw nych me tru na Bia ło łę kę,
choć na wet tu nie by li) uży wa jąc
wpro wa dza ją cej w błąd na zwy.

To nie żart, wy star czy spoj rzeć
na pro gno zy de mo gra ficz ne sprzed
za le d wie kil ku lat, wy ko na ne
przy za ło że niu, że na wschód
od Ka na łu Że rań skie go bę dą bu do -
wa ne jesz cze tyl ko osie dla jed no ro -
dzin ne. Mo że le piej – dla po pra wie -
nia wi ze run ku – prze stać ty tu ło wać
się Zie lo ną Bia ło łę ką? A mo że ca ła
na zwa dziel ni cy, ko ja rzą ca się z łą -
ka mi, pra cu je na wi ze ru nek pust ko -
wia? I tak źle, i tak nie do brze…

Do mi nik Ga dom ski
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Zielona Białołęka – ta nazwa szkodzi rozwojowi
� Od dość dawna staramy się używać określenia „wschodnia Białołęka” w miejsce
utartego i promowanego m.in. przez niektórych radnych „Zielona Białołęka”. Dlaczego?

Tak wygląda Białołęka według warszawiaków ze starych dzielnic

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  oo  wwyyddaanniiuu  ddeeccyyzzjjii

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art.11f ust. 3, ust. 4-
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, j.t., ze
zm.),

PPrreezzyyddeenntt  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy  zzaawwiiaaddaammiiaa,,

iż w dniu 8 września 2015 roku, po zakończeniu postępowania wszczętego na
wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy
Białołęka oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, została wydana decyzja nr
365/2015/ZRID  Prezydenta m. st. Warszawy, zzaattwwiieerrddzzaajjąąccaa  pprroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy  ii
uuddzziieellaajjąąccaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj,,  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  rroozzbbuuddoowwiiee
uulliiccyy  MMaacciieejjeewwsskkiieeggoo  ppoopprrzzeezz  ppoosszzeerrzzeenniiee  ppaassaa  ddrrooggoowweeggoo  ((bbuuddoowwaa  nnoowweeggoo
cchhooddnniikkaa  ii  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh  ppaarrkkoowwaanniiaa  rróówwnnoolleeggłłeeggoo))  nnaa  ooddcciinnkkuu  oodd  uulliiccyy
ŚŚwwiiddeerrsskkiieejj  ddoo  wwyyssookkoośśccii  pprrzzeejjśścciiaa  ddllaa  ppiieesszzyycchh))  wwrraazz  zz  zzaabbeezzppiieecczzeenniieemm  kkaabbllii
oośśwwiieettlleenniioowwyycchh,,  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh,,  wwyycciinnkkąą  ddrrzzeeww,,    wwddrroożżeenniieemm  pprroojjeekkttuu
oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr  55//44,,  55//66  ii
55//1100  ((wwyyddzziieelloonneejj  zz  ddzziiaałłkkii  nnrr  55//55))  zz  oobbrręębbuu  44--0033--0077  ww    ddzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..sstt..
WWaarrsszzaawwyy..

PPoo  uucczzee  nniiee
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej decyzji w
Urzędzie Dzielnicy Białołęka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka
(tablica ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka).
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zdjęcia decyzji z tablicy ogłoszeń Urzędu. 
Odwołania należy składać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka
Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami dla
Dzielnicy Białołęka pod numerem tel. (22) 51 03 228.




