
Największa od lat petycja
w Warszawie, dotycząca budowy
stacji metra Grodzisk w pobliżu
trasy S8 i ul. Głębockiej, została
poparta przez ponad 11 tys. osób.
Dziś poznaliśmy odpowiedź dy-
rektora Biura Drogownictwa
i Komunikacji Mieczysława Rek-
snisa. Jest ona odmowna. Argu-
menty są dwa.

Po pierwsze: władze Warszawy
ponownie powołują się na stu-
dium wykonane dwa lata temu,
według którego budowa metra
w kierunku wschodniej Białołęki
byłaby uzasadniona tylko po prze-
kroczeniu liczby 200 tys. ludności.
Zdaniem specjalistów, na których
powołuje się Reksnis, w 2050 ro-
ku na wschodniej Białołęce bę-
dzie mieszkać maksymalnie 57
tys. ludzi, którym wystarczy tram-
waj. Nowej linii przez Bródno
i Grodzisk nie ma jednak w aktu-
alnej wieloletniej prognozie fi-

nansowej Warszawy i nie została
ona wciągnięta na listę inwestycji,
dla których miasto chce dostać
dofinansowanie unijne.

Po drugie: decyzja środowisko-
wa dla odcinka Dworzec Wileński
– Trocka została wydana przy za-
łożeniu, że dalej metro pojedzie
na Zacisze i Bródno. Reksnis
twierdzi także, że zmiana ustalo-
nego przebiegu linii M2 oznacza-
łaby wstrzymanie przetargu
na odcinek do Trockiej, „z uwagi

na niezgodność z wnioskami
o wydanie odpowiednich decyzji
administracyjnych”.

– Wciąż jest szansa, by metro
do nas dotarło: budowa kolejnej
nitki ze stacją dwupoziomową
Zacisze – pisze na Facebooku au-
tor petycji Kamil Hajduk. – Trze-
ba jednak przekonać do tego wła-
dze miasta.

Biorąc pod uwagę układ prze-
strzenny Warszawy i jej możliwo-
ści finansowe jest nieprawdopo-

dobne, by trzecia linia metra rów-
nież biegła przez dzielnicę Targó-
wek i krzyżowała się z drugą
pod osiedlem domów jednoro-
dzinnych. Dwupoziomowa stacja
Zacisze to fantastyka.

– Jestem zaskoczony powoływa-
niem się przez Biuro Drogownic-
twa, w odpowiedzi na petycję pod-
pisaną przez ponad 10 tys. osób,
na błędnie przygotowane analizy
dla obszaru Zielonej Białołęki
– mówi burmistrz Piotr Jaworski.
– Wielokrotnie przedstawialiśmy
merytoryczne argumenty na rzecz
konieczności budowy metra
na Zieloną Białołękę, poparte
m.in. analizami przygotowanymi
przez Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy. Za skandal należy
uznać, że miejska instytucja nadal
posługuje się analizami, które po-
wstały w oderwaniu od faktycznej
liczby mieszkańców i w oderwaniu
od obowiązujących planów miej-
scowych. W tak istotnej społecz-
nie sprawie, jaką jest komunikacja
zbiorowa, uwzględnianie w proce-
sie decyzyjnym przez Biuro Dro-
gownictwa danych, o których wia-

domo, że są błędne, jest nieporo-
zumieniem. Oczekuję, że podej-
mowanie w bliskiej przyszłości de-
cyzji o budowie linii tramwajowej
w Trasie Olszynki Grochowskiej,

odbędzie się w Biurze Drogownic-
twa przy większym udziale władz
dzielnicy i lokalnej społeczności.
Sprawę budowy metra nadal
uznaję za otwartą – podsumowuje
Jaworski.

– Przygotujcie się na marsz
na ratusz – dodaje Hajduk.

(dg)

Metra na Białołękę nie będzie. Będzie marsz?
� Władze Warszawy odpowiedziały na petycję ponad 11 tys. mieszkańców Białołęki i okolic. Wieści z pl. Bankowego nie są dobre.
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Za skandal
należy uznać, że miejska
instytucja nadal
posługuje się analizami,
które powstały
w oderwaniu
od faktycznej liczby
mieszkańców
i w oderwaniu
od obowiązujących
planów miejscowych
– mówi burmistrz Piotr
Jaworski.

Koło historii się zamyka. Generał Anders, któremu nie dane
było żyć w wolnej Polsce, wbrew swym wrogom i
prześladowcom powrócił do Ojczyzny w osobie swojej córki.
Wierzę, że ojciec jest dumny z mojej decyzji startu do Senatu
i dlatego proszę Państwa o głosy w wyborach.

Wywiad z Anną Marią Anders, córką generała Władysława
Andersa – czytaj na str. 21

ANDERS DO SENATU
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Od 6 paź dzier ni ka Bia ło łę ka ma
naj wy raź niej dwie ra dy dziel ni cy:
skła da ją cą się ze wszyst kich rad -
nych oraz al ter na tyw ną, 14-oso bo -
wą, w skład któ rej wcho dzą rad ni
PiS, trój ka „bun tow ni ków” z PO
oraz po zo sta li nie zrze sze ni, na le żą -
cy do Go spo dar no ści, Ini cja ty wy
Miesz kań ców Bia ło łę ki i Ra zem dla
Bia ło łę ki.

Dwie ra dy dziel ni cy?
Ko ścią nie zgo dy jest prze rwa -

na X se sja, któ ra roz po czę ła się 22
wrze śnia i nie wzno wio no jej do tej
po ry. XI se sja zo sta ła od wo ła na, na -
to miast XII – zwo ła na na wnio sek
czter na ścior ga rad nych, mia ła od -
być się 6 paź dzier ni ka. Je dy nym
me ry to rycz nym punk tem w po rząd -
ku ob rad mia ło być gło so wa nie
nad od wo ła niem prze wod ni czą cej
An ny Maj chrzak. Prze wod ni czą ca
se sję zwo ła ła, ale z istot nym za strze -
że niem.

– Zgod nie ze sta no wi skiem Biu ra
Praw ne go Urzę du m.st. War sza wy
otwar cie [XII] se sji i pro wa dze nie
jej ob rad po win no na stą pić po wy -
czer pa niu po rząd ku ob rad do tych -
cza so wej [X] se sji, któ ra do te go

cza su po win na zo stać za mknię ta
– na pi sa ła Maj chrzak. – Ma jąc
na uwa dze po wy ższe in for mu ję, że
nie mo gę otwo rzyć przed mio to wej
se sji do cza su za koń cze nia ob rad
se sji roz po czę tej 22 wrze śnia
o godz. 12:00.

In ne go zda nia są rad ni opo zy cji,
któ rzy po wo łu ją się na in ną eks per -
ty zę praw ną i pre ce den sy z Ur sy no -
wa i Bie lan, zgod nie z któ ry mi dwie
se sje mo gą trwać jed no cze śnie. 6
paź dzier ni ka czter na ścio ro rad nych
ob ra do wa ło więc pod prze wod nic -
twem wi ce prze wod ni czą ce go Da -
riu sza Ostrow skie go, któ ry nie miał
peł no moc nic twa do ich pro wa dze -
nia. „Al ter na tyw na ra da dziel ni cy”
jed no myśl nie od wo ła ła Maj chrzak
i wy bra ła na prze wod ni czą ce go
Wik to ra Kli miu ka.

– Se sja od by ła się zgod nie z pra -
wem – mó wi Kli miuk. – W trwa ją -
cej ka den cji by ły już se sje roz po czy -
na ją ce się pod czas trwa nia po -
przed niej, m.in. na Ur sy no wie i Bie -
la nach. Rów nież II se sja Ra dy War -
sza wy zo sta ła zwo ła na, gdy wciąż
trwa ła I se sja. To na II se sji za przy -
się żo no na pre zy den ta Han nę
Gron kie wicz -Waltz. Je śli trzy mać

się in ter pre ta cji rad nej Maj chrzak,
ta se sja by ła nie le gal na i nie ma my
pre zy den ta mia sta.

Kli miuk za po wia da, że je śli wła -
dze War sza wy nie uzna ją se sji za le -
gal ną, spra wa tra fi do są du. – Zba -
da my, czy se sja od by ła się zgod nie
z prze pi sa mi i pod ję te przez nią
uchwa ły są wa żne – mó wi rzecz nik
ra tu sza Bar tosz Mil czar czyk.

Oświad cze nie prze wod ni czą cej
An ny Maj chrzak

„In for mu ję, że spo tka nie, któ re
od by ło się w urzę dzie dziel ni cy nie
jest se sją z mo cy pra wa. Zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi ustro -
ju m.st. War sza wy, do pó ki nie zo -
sta nie wy czer pa ny po rzą dek ob rad
po przed niej se sji, nie mo że od być
się ko lej na. Se sja z dnia 22 wrze -
śnia 2015 r. zgod nie z pra wem nie
zo sta ła za koń czo na.

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez
kil ku na stu rad nych są sa mo wol ką,
nie de mo kra tycz nym dzia ła niem,
wy kra cza ją cym prze ciw ko wo li
miesz kań ców, do któ rych do cie ra ją
in for ma cje zma ni pu lo wa ne. 

Ar gu men tem chcą cych mnie od -
wo łać są ogól ni ko we za rzu ty, opie -
ra ją ce się na ich wła snych od czu -
ciach. Mó wią o swo im „nie za do wo -
le niu” i in dy wi du al nej oce nie „na -
le ży to ści” spo so bu pro wa dze nia
prze ze mnie po sie dzeń. Żad na
z tych prze sła nek nie jest pod sta wą
me ry to rycz ną do od wo ła nia mnie
z funk cji.

Praw dzi wym tłem te go dzia ła -
nia jest ak cja po li tycz na, któ ra ma

po le gać naj pierw na od wo ła niu
prze wod ni czą cej, a póź niej za rzą -
du. Nie zo sta ło to wy my ślo ne
w na szej dziel ni cy. To sce na riusz
przy go to wa ny przez jed ne go
z naj wa żniej szych, nie tyl ko
w War sza wie, po li ty ków PiS pod -
czas spo tka nia z nim w dniu 21
wrze śnia trzy na stu rad nych z Bia -
ło łę ki, w tym rad nych z ugru po -
wań lo kal nych. To on po dyk to wał
ten sce na riusz. Tu nie cho dzi
o Bia ło łę kę, tyl ko o prze wrót po -
li tycz ny w trak cie kam pa nii wy -
bor czej.

Od po wie dzial nie peł nię man dat
da ny mi przez miesz kań ców. Wzy -
wam na alarm. Za gro żo na jest de -
mo kra cja i roz wój in we sty cji na Bia -
ło łę ce. Je śli nie bę dzie my dzia łać
zgod nie z pra wem i po nad po dzia -
ła mi par tyj ny mi, nie bę dzie my mie li
mo żli wo ści roz wo ju in we sty cji, któ -

rych Bia ło łę ka tak bar dzo te raz po -
trze bu je.

To dzie więt na ście pla có wek
oświa to wych o war to ści bli sko 200
mln zł w cią gu naj bli ższych trzech
lat (pięć żłob ków, sześć przed szko li,
pięć szkół pod sta wo wych, trzy gim -
na zja). To wie lo spe cja li stycz na przy -
chod nia ze szpi ta lem chi rur gii jed -
ne go dnia za ok. 40 mln zł, to no we
uli ce, m.in. Głę boc ka, Ma ry wil ska,
Zdziar ska za bli sko 130 mln zł. Te
naj więk sze w hi sto rii Bia ło łę ki pla ny
in we sty cyj ne sto ją pod zna kiem za -
py ta nia z po wo du par ty ku lar nych
in te re sów gru py rad nych. Pod kre -
ślam, że te in te re sy są sprzecz ne
z wo lą miesz kań ców, wy ra żo ną nie -
ca ły rok te mu w wy bo rach sa mo rzą -
do wych, kie dy to naj więk sze po par -
cie zdo by ła Plat for ma Oby wa tel -
ska”.

Do mi nik Ga dom ski

Dwie rady dzielnicy?
�Polityczny kryzys w radzie dzielnicy. 6 października czternaścioro radnych
obradowało w urzędzie dzielnicy bez wiedzy i zgody przewodniczącej rady.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
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.),

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy
zzaawwiiaaddaammiiaa,,  żżee  zzoossttaałłoo  wwsszzcczzęęttee  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

-PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa  SSttoołłeecczznneeggoo  WWaarrsszzaawwyy,,  DDzziieellnniiccaa  BBiiaałłoołłęękkaa  uull..  MMooddlliińńsskkaa  119977,,  0033--112222  WWaarrsszzaawwaa,,
rreepprreezzeennttoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  PPiioottrraa  SSmmoocczzyyńńsskkiieeggoo  ZZaassttęęppccęę  BBuurrmmiissttrrzzaa  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  MMiiaassttaa
SSttoołłeecczznneeggoo  WWaarrsszzaawwyy,, złożony 28 września 2015 r., w sprawie częściowego  stwierdzenia wygaśnięcia
Decyzji nr 17/CP/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  wydanej przez Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy z 28.04.2015 r., w sprawie  budowy szkoły z oddziałami przedszkola
wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działek ew. nr 96/7, 104/2, 106/4 i 106/7 z obrębu 4-06-
31 oraz na budowie infrastruktury towarzyszącej na działkach ew. nr 105 z obrębu 4-06-31, dz. ew. nr
5/1 z obrębu 4-06-33 oraz dz. ew. nr 6/4 i 5/9 z obrębu 4-06-34 przy ul. Myśliborskiej w Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy.
-PPoollsskkiieejj  SSppóółłkkii  GGaazzoowwnniiccttwwaa  OOddddzziiaałł  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  0022--223355  WWaarrsszzaawwaa,,  uull..  RRóówwnnoolleeggłłaa  44aa, złożony 3
sierpnia  2015 r., zmieniony 26 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa)  PE DN 63
mm o długości około Lc= 98,0 m na terenie działek ew. nr 88/7 z obrębu 4-17-02 oraz działek ew. nr
5/5, 60/5, 60/6, 16 z obrębu 4-17-06 przy ul. Na Przełaj na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
-PPoollsskkiieejj  SSppóółłkkii  GGaazzoowwnniiccttwwaa  OOddddzziiaałł  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  0022--223355  WWaarrsszzaawwaa,,  uull..  RRóówwnnoolleeggłłaa  44aa, złożony 3
sierpnia  2015 r., zmieniony 26 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa)  PE DN 40
mm L=ok. 40,0 m na terenie działek ew. nr 42/4, 42/3, 22/9, 22/8, 22/2, 44 z obrębu 4-04-22 oraz
działek ew. nr 1, 3/1, 2 z obrębu 4-04-23 przy ul. Podgórnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy.

PPoouucczzeenniiee
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.
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Je śli chce my do stać się ze
wschod niej Bia ło łę ki, ma my trzy
opcje: je chać pro sto wą ski mi i za -
kor ko wa ny mi uli ca mi Głę boc ką
i Win cen te go, sko rzy stać z pół noc -

nej ob wod ni cy War sza wy i skrę cić
w stro nę cen trum na Wy soc kie go
(obec nie trwa re mont to rów, więc
to zły po mysł), Ja giel loń skiej lub
Wi sło stra dzie, al bo do je chać
do wę zła na gra ni cy Zą bek i Ma rek
i li czyć na ma łe kor ki na Ra dzy -
miń skiej. Spo śród szyb kich po łą -
czeń au to bu so wych 527 wy ko rzy -
stu je opcję pierw szą, E -7 kur su je
ró żnie, w za le żno ści od sy tu acji
na uli cach. We wrze śniu Za rząd
Trans por tu Miej skie go dla for mal -
no ści zmie nił pod sta wo wą tra sę
bia ło łęc kie go eks pre su, da jąc kie -
row com do zro zu mie nia, że Ra dzy -
miń ska to za zwy czaj lep szy wy bór

od Win cen te go. W prak ty ce nie ma
to żad ne go zna cze nia, bo na stęp -
nym przy stan kiem po „Je sien nych
Li ści” jest do pie ro Dwo rzec Wi leń -
ski i kie row cy mo gą wy brać naj lep -
szą w da nym mo men cie tra sę. Du -
że go wy bo ru nie ma ją za to pa sa że -
ro wie, bo E -7 i 527 do wo żą ich
do me tra wła śnie na Dwor cu Wi -
leń skim, a dru ga z tych li nii – ta kże
do sta cji Ra tusz Ar se nał. Tym cza -
sem dzię ki prze bu do wie ob wod ni cy
otwo rzy ła się pro sta i sze ro ka dro -
ga do sta cji Ma ry mont.

Pod pi sy pod prze kształ ce -
niem 132 w li nię przy spie szo ną lub
eks pre so wą zbie ra no już w ubie głym
ro ku, ale most Gro ta -Ro wec kie go
był wte dy w prze bu do wie. ZTM
przy po mniał ta kże, że za bra nie jed -
nej li nii z przy stan ków „Ostródz ka”,
„KS Po lo nez”, „To ruń ska”, „PKP

To ruń ska”, a mo że ta kże „Że rań
FSO”, „Os. Po tok” i „Park Ka ska -
da” ozna cza ło by ko niecz ność
wzmoc nie nia in nych. Bi lans au to bu -
sów był by więc ujem ny, a re zer wo -
wych wo zów w mie ście nie ma.

Te raz te mat pod chwy ci ła rad na
Ma rio la Ol szew ska, pro po nu ją ca
uru cho mie nie li nii eks pre so wej łą -
czą cej osie dle Der by ze sta cją Ma -
ry mont. Wschod nia Bia ło łę ka by -
ła by wte dy je dy nym re jo nem War -
sza wy ob słu gi wa nym przez dwie
li nie eks pre so we. Od po wiedź jest
ta ka sa ma, jak rok te mu. Re zer -
wo wych wo zów w mie ście nie ma.

– Obec nie ewen tu al ne utwo rze -
nie no wej li nii wią za ło by się z wy -
co fa niem ta bo ru wy ko rzy sty wa ne -
go do ob słu gi in nych li nii kur su ją -
cych uli ca mi Bia ło łę ki – pi sze dy -
rek tor ZTM Wie sław Wi tek.

Mi mo to ZTM za po wia da, że
do strze ga szyb ki roz wój wschod -
niej Bia ło łę ki i po dej mie „ana li zę
mo żli wo ści po pra wy po łą cze nia
osie dli Der by z Ma ry mon tem
przy uwzględ nie niu po sia da nych
mo żli wo ści ta bo ro wych”.

Do mi nik Ga dom ski

Ekspres z osiedla Derby na Marymont?
� Po otwarciu mostu Grota-Roweckiego na wschodniej Białołęce wróciły marzenia
o linii ekspresowej, dowożącej do stacji metra Marymont.
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Kie dy rad ni War sza wy nie ma ją
nic wa żniej sze go do ro bo ty, zaj -
mu ją się na zwa mi ulic. Lu stru ją
ży cio ry sy, spraw dza ją, któ ry nie -
bosz czyk był w któ rej par tii, czy
aby na pew no sza no wał pro bosz -
cza i czy słu żył w sze re gach Ar mii
Kra jo wej. Raj cy ży wo in te re su ją
się też pi sow nią nazw. I przy kła do -
wo uli ca Ba onu Zoś ka sta ła się uli -
cą Ba ta lio nu AK „Zoś ka”, a uli ca
Nie dziel skie go – ul. ppłk. Mie czy -
sła wa Nie dziel skie go „Ży wi cie la”.
Kil ka lat te mu wi sia ła tu na wet ta -
blicz ka z ar cy nie gra ma tycz nym za -

pi sem: „Uli ca Mie czy sła wa Nie -
dziel skie go (ppłk Ży wi ciel)”.

Wie le lat te mu nada no na zwę
ul. Ba ta lio nu AK „Wło chy”, choć
ta ki nie ist niał. Cie szy więc, że
w ra mach po rząd ko wa nia nazw
ulic na Bia ło łę ce frag ment Ma jo -
li ko wej zo stał za stą pio ny sym pa -
tycz nym Ką ci kiem. To bar dziej
po zy tyw ne niż np. ul. Żoł nie rzy
Pań stwa Pod ziem ne go Dzia ła ją -
cych na Tar cho mi nie al bo Wy -
mor do wa nych Miesz kań ców Wi -
śnie wa.

(SD)

Miasto moje, a w nim

Nowa ulica na Tarchominie
� Białołęka ma nową nazwę ulicy – Kącik. Zastąpiła ona
fragment Majolikowej między Produkcyjną a Milenijną.

Obecnie
ewentualne utworzenie
nowej linii wiązałoby się
z wycofaniem taboru
wykorzystywanego
do obsługi innych linii
kursujących ulicami
Białołęki – pisze dyrektor
ZTM Wiesław Witek.



Na pew no cer ty fi ka ty po zwa la -
ją ce za kwa li fi ko wać żyw ność ja ko
„eko lo gicz ną” ob cią ża ją pro du -
cen tów. Ale to nie ozna cza, że
trze ba ni mi ob cią żać ku pu ją cych.
Co raz wię cej jest miejsc, gdzie
sprze daw cy ofe ru ją pro duk ty

zdro we w roz sąd nych ce nach.
Jed nym z nich są de li ka te sy Stre -
fa Diet, któ re nie daw no zo sta ły
otwar te na Skarb ka z Gór 57.

– Stre fa Diet po wsta ła z po trze by
chwi li – nie ukry wa Grze gorz Sa -
nia wa, współ wła ści ciel i je den z po -

my sło daw ców de li ka te sów Stre fa
Diet. – Co raz wię cej wśród na szych
bli skich jest osób bo ry ka ją cych się
z roz ma ity mi aler gia mi po kar mo -
wy mi czy scho rze nia mi wy ma ga ją -
cy mi spe cja li stycz nych diet.

70 pro cent tu tej sze go asor ty -
men tu to pro duk ty eko lo gicz ne,
ale my li się ten, kto po my śli, że
na pół kach le żą tyl ko spe cja li stycz -
ne ar ty ku ły. To naj zwy klej sze de li -
ka te sy, ty le że z ak cen tem na spe -
cja li za cję. Wę dli ny, na biał, ka sze,
so ki i prze two ry ró żnią się od tych
do stęp nych w „zwy kłych” skle pach
tym, że zo sta ły do kład nie opi sa ne,
z uwzględ nie niem ich atu tów i ro -
dza jów. – Chce my po ka zać, że

mo żna sprze da wać je dze nie do -
brej ja ko ści za przy stęp ną ce nę
– mó wi Grze gorz Sa nia wa.

A to nie je dy ny atut Stre fy Diet
– raz w ty go dniu bę dą tu or ga ni zo -
wa ne spo tka nia z die te ty kiem czy
spe cja li sta mi od zie lar stwa. Na miej -
scu jest też ką cik czy tel ni czy.

Je śli czę sto ro bi my za ku py
w skle pach de li ka te so wych – war -
to spró bo wać cze goś no we go. Kto

wie, mo że już nie dłu go ta kie bio -
de li ka te sy sta ną się nie tyl ko cie -
ka wost ką, ale też za mien ni kiem
dla co dzien nych za ku pów?

(wt)

Pro wa dzisz na Bia ło łę ce fir mę
i chcesz o niej opo wie dzieć? Pisz:
re dak cja@ga ze ta echo.pl lub
dzwoń: 508-125-419.
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Nie daw no opi sa li śmy trwa ją -
cą 15 lat bu do wę blo ku przy Mo -
dliń skiej 201. Na Bia ło łę ce roz -
grze ba nych bu dów jest jed nak
wię cej. Wie le z nich stoi przy „re -
pre zen ta cyj nej” Mo dliń skiej.

Bu do wa u zbie gu głów nej ar te rii
dziel ni cy i ul. Bra ci Za wadz kich
(wów czas by ła to ul. Pod ró żni cza)
roz po czę ła się w 2009 ro ku. Zgod -
nie z uzy ska nym po zwo le niem
na bu do wę, miał tu po wstać trzy -

kon dy gna cyj ny dom to wa ro wy
w for mie mo der ni stycz nej. Ele wa -
cja bu dyn ku mia ła imi to wać ze brę.
A po nie waż w pra wie bu dow la -
nym nie ma okre ślo ne go li mi tu
cza su, któ ry wy ko naw ca mu si
prze zna czyć na re ali za cję, to bu -
do wa mo że trwać bar dzo dłu go.
Mo żna co praw da wy ga sić po zwo -
le nie na bu do wę, ale stra szy dło
i tak bę dzie ro bić nie przy zwo ite
wra że nie, jak ma to miej sce te raz.

Bu dyn ku nie mo żna ro ze brać, po -
nie waż nie gro zi ka ta stro fą. Po za
tym plac bu do wy jest ogro dzo ny.
Oczy wi ście mo żna się sprze czać, czy
bu dy nek „ze bry” szpe ci oko li cę. Jed -
ni uzna ją że tak, i dla te go Po wia to wy
In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
po wi nien wy dać na kaz roz biór ki. In -
ni – wręcz prze ciw nie… Dla te go bu -
dy nek przy Mo dliń skiej stra szyć mo -
że jesz cze wie le, wie le lat.

Prze my sław Bur kie wicz

Pech do nieukończonych budów
� Od sześciu lat szkielet domu towarowego straszy na Wiśniewie. Miał
być modernistyczny.

Na ro dzi ny ma łe go czło wie ka
od mie nia ją ży cie ro dzi ca na za -
wsze. Nie ka żdy jed nak zda je so -
bie spra wę, jak po uro dze niu po -
tom ka zmie nia się sy tu acja praw -

na je go opie ku na. Po wsta ją cho -
cia żby pod sta wo we zo bo wią za nia
ro dzi ca: wy cho wa nie dziec ka, re -
pre zen to wa nie go, spra wo wa nie
opie ki nad nim oraz je go ma jąt -
kiem.

– O spra wy ma jąt ko we oko ło
mi lio na dzie ci w Pol sce, któ re nie
otrzy mu ją ali men tów ani od jed -
ne go z ro dzi ców ani z Fun du szu
Ali men ta cyj ne go dba ją tzw. „sa -

mo dziel ni ro dzi ce” – mó wi rad na
Ewa Ga jew ska. – To oni bę dąc ich
przed sta wi cie la mi usta wo wy mi, są
tak na praw dę ich ad wo ka ta mi,
wy cho wu ją je i utrzy mu ją – prze -
wa żnie wy łącz nie z jed nej pen sji
oraz pró bu ją do stęp ny mi środ ka -
mi praw ny mi na kło nić dru gie go
ro dzi ca do wy ko ny wa nia cią żą ce -
go na nim obo wiąz ku utrzy my wa -
nia wła sne go dziec ka – prze wa -
żnie nie ste ty nie sku tecz nie.
W Pol sce bo wiem na dal ist nie je
po wszech ne przy zwo le nie na nie -
pła ce nie ali men tów.

10 paź dzier ni ka „sa mo dziel ni
ro dzi ce” bę dą mie li oka zję
do zin te gro wa nia się i na wią za nia
no wych zna jo mo ści. W trak cie
kon fe ren cji or ga ni za to rzy za pew -
nia ją opie kę nad dzieć mi.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,
ul. Vin cen ta Van Go gha 1.

10 paź dzier ni ka, w godzinach
11.00–14.00, wstęp wol ny.

(red)

Jak wychować dziecko z jednej pensji?
� 10 października w Białołęckim Ośrodku Kultury
odbędzie się spotkanie integracyjne, wspierające
rodziców samotnych lub borykających się z problemem
wyegzekwowania obowiązku płacenia alimentów przez
dawnego współmałżonka, a także wszystkich, którzy
w pojedynkę muszą stawić czoła wyzwaniu, jakim jest
wychowanie małego człowieka.

10 października
„samodzielni rodzice”
będą mieli okazję
do zintegrowania się
i nawiązania nowych
znajomości.

Pierwsze na Białołęce ekodelikatesy
� Ekologiczne zakupy wielu osobom kojarzą się z jakimś rodzajem snobizmu i – co tu
ukrywać – drożyzną. – To stereotyp – mówi właściciel biodelikatesów z Białołęki.



Ka żdy, kto do je żdża do pra cy
tram wa jem li nii 2 al bo 17, do sko -
na le wie, gdzie czer wo ne świa tło
świe ci ło się tak dłu go, że pa sa że ro -
wie za czy na li roz glą dać się i za sta -
na wiać, czy nie do szło do wy pad ku
al bo awa rii. To oczy wi ście skrzy żo -
wa nie Ku kliń skie go z My śli bor ską,
na któ rym – w za le żno ści od kie -
run ku jaz dy – po dzi wia li śmy przez
okno ko mi sa riat al bo cze ka li śmy
na przy stan ku na spóź nial skich.
Rad ny Woj ciech Tu masz kie ro wał
pi sma do ZTM w tej spra wie od…
grud nia ubie głe go ro ku.

Czę ścio wy prio ry tet dla tram wa -
jów zo stał wdro żo ny na po cząt ku
paź dzier ni ka. Obec nie śred ni czas
po sto ju na skrzy żo wa niu wy no si… 9
se kund. Teo re tycz nie szyb ki tram -
waj w ogó le nie po wi nien za trzy my -

wać się po za przy stan ka mi, ale
na cał ko wi ty prio ry tet nie zgo dził się

miej ski in ży nier ru chu w tro sce o sa -
mo cho dy ja dą ce My śli bor ską.

Tram wa je ja dą szyb ciej ta kże
na sa mym mo ście Skło dow -
skiej-Cu rie, któ ry po ko nu ją
z pręd ko ścią 60 km/h. Te raz pręd -
kość han dlo wa (uwzględ nia ją ca
po sto je) na tra sie Tar cho min Ko -
ściel ny – Mło ci ny wy no si oko ło 30
km/h, czy li jest po rów ny wal na

z me trem. Li nie okre śla ne ja ko
„szyb kie tram wa je” kur su ją
z pręd ko ścią 25–35 km/h, jed nak
więk szość zbli ża się do tej dol nej
gra ni cy. Na zy wa nie li nii nr 2 Tar -
cho miń skim Szyb kim Tram wa jem
jest więc uza sad nio ne i chy ba mo -
że być do brą re kla mą dziel ni cy.

Do mi nik Ga dom ski

Tarchomiński Szybki Tramwaj
� Tramwaje na moście Skłodowskiej-Curie i Tarchominie są najszybsze w Warszawie.
Jak to możliwe?
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Nazywanie
linii nr 2 Tarchomińskim
Szybkim Tramwajem jest
uzasadnione i chyba
może być dobrą reklamą
dzielnicy.

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, 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.

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

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

DDllaacczzeeggoo  bboollii  ppiięęttaa  ??  CCoo  ttoo  jjeesstt  oossttrrooggaa

ppiięęttoowwaa  ??

Osoby w wieku średnim i starsze często skarżą

się na intensywny ból pięty w stanie spoczynku,

szczególnie w godzinach rannych, po

przebudzeniu, pierwsze kroki są wyjątkowo

bolesne. Dłuższe spacery, praca na stojąco dają

się mocno we znaki, uniemożliwiając normalne

życie. Ból jest intensywny od strony podeszwowej

pięty, promieniuje najczęściej do jej części

przyśrodkowej lub tylnej. Przyczyną takiego stanu

jest niemal zawsze tak zwana ostroga piętowa.

Jest to nic innego jak ostra narośl  kostna

zlokalizowana zawsze od strony podeszwowej

guza kości piętowej, tam gdzie anatomicznie

skoncentrowane są największe siły utrzymujące

łuk stopy  we właściwej pozycji. Właśnie ona jest

przyczyną drażnienia tkanek miękkich i

uporczywego bólu.

Przyczyn powstawania tego zjawiska jest

wiele, do najczęstszych należy nadmierne

obciążanie nóg w okresie młodości, ciężka praca

w pozycji pionowej, przygoda ze sportem

wyczynowym , przeciążenie kończyn nadwagą, a

przede wszystkim chodzenie całymi latami w

twardym obuwiu zarówno w pracy jak  i w domu. 

JJaakk  ppooddjjąąćć  lleecczzeenniiee  bbóólluu  ppiięęttyy?? Przede

wszystkim należy to zgłosić lekarzowi pierwszego

kontaktu, uzyskać skierowanie na badanie

rentgenowskie, wykonać zdjęcia RTG profilu obu

stóp. Przed udaniem się na konkretne leczenie,

jeśli w opisie lekarz rentgenolog nie stwierdził

obecności ostrogi piętowej warto skonsultować

to z ortopedą. Leczenie jest realizowane w naszym

gabinecie rehabilitacji przy użyciu najnowszej i

najbardziej skutecznej metody - fali uderzeniowej.

W przeciwieństwie to tradycyjnych metod

leczenia głównie ultradźwiękami, jonoforezą,

laserem i krioterapią, terapia falą uderzeniową jest

skuteczniejsza i zamyka się najczęściej w 6-10

zabiegach, bez ryzyka nawrotu bólu. Oczywiście

zdarzają się przypadki bardziej odporne na

leczenie tą innowacyjną metodą i wówczas terapię

należy kontynuować do momentu radykalnej

poprawy. Zawsze i w każdym przypadku

gwarantem utrzymania wyników leczenia jest

wykonanie komputerowej diagnostyki stóp i

analizy chodu w celu zaopatrzenia Pacjenta  w

specjalne wkładki ortopedyczne , które

gwarantują odciążenie stopy w miejscu

dolegliwości, prowadząc tym samym do

całkowitego wyleczenia. 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  kkoonnssuullttaaccjjee  ii
lleecczzeenniiee

MMggrr  rreehhaabbiilliittaaccjjii  IIrreenneeuusszz  LLaacchhoowwsskkii
GGaabbiinneett  RReehhaabbiilliittaaccjjii  LLeecczznniicczzeejj  
PPhhyyssiioo--MMeeddiiccaa  

LECZENIE BÓLU PIĘTY

Gabinet Rehabilitacji i Podologii Physio - Medica
ul. Wałuszewska 24, lok. U-1
tel. 601 268 283, 22/ 300 40 66



Wy sta wio na wów czas „Pa sto rał -
ka” w re ży se rii Iwo ny Do lec kiej
– na pa miąt kę tam tej, wo jen nej
– przy cią gnę ła tłu my wi dzów.
Po jed nym ze spek ta kli za sko cze ni
i wzru sze ni słu cha li śmy wspo -
mnień se nior ki, któ ra w cza sie
woj ny oglą da ła spek ta kle Schil le ra
w Hen ry ko wie i ze łza mi w oczach
dzię ko wa ła za przy po mnie nie tej
hi sto rii. To wszyst ko da wa ło na -
dzie ję, że choć mu ry znik ną, to pa -
mięć o wy da rze niach po zo sta nie…

By łem prze ko na ny, że ru ina
znik nie, jak wie le in nych, bo…
nie mia łem wa liz ki pie nię dzy,
a ta ki wła śnie wa ru nek sta wiał je -
den z po przed nich bur mi strzów.
„Jak przy nie siesz wa liz kę pie nię -
dzy, bę dzie my re mon to wać” – sły -
sza łem nie jed no krot nie.

Piotr Ja wor ski, obec ny bur -
mistrz Bia ło łę ki, był pierw szą oso -
bą, któ ra zda wa ła się ro zu mieć, że
choć ka mie ni ca z ofi cy na mi ar chi -
tek to nicz nie nie jest za byt kiem

wy jąt ko wym – wie le ta kich bu dyn -
ków w ró żnych czę ściach Pol ski
– to dla Bia ło łę ki „prze trze bio -
nej” przez kil ku ty go dnio wy front
w 1944 ro ku, ka żdy obiekt sprzed
woj ny to praw dzi wa per ła.

Kie dy kil ka mie się cy te mu oglą -
da li śmy we wnątrz zruj no wa ne
stro py, zo ba czy łem w je go oczach
cha rak te ry stycz ny błysk. „To trze -
ba zro bić!” – po wta rzał jak man -
trę. I onie mia łem, wi dząc z ja ką
pa sją przy stą pił do rze czy. Prze ko -
nał rad nych, nie da wał spo ko ju
pre zy dent War sza wy, po zy ski wał
part ne rów, prze pro wa dził kon sul -
ta cje spo łecz ne… I cho ciaż brzmi
to jak lu kro wa na laur ka, to przy -
znam szcze rze, że rzad ko wi dy wa -
łem w mo jej var sa via ni stycz nej ak -
tyw no ści ta ką pa sję i de ter mi na cję
u urzęd ni ka. Nie by ło „po cze ka -
my”, „zo ba czy my”, „mo że w przy -
szłym ro ku” … By ło za to in ten -
syw ne dzia ła nie, uwień czo ne suk -

ce sem w po sta ci zna le zie nia się
Mo dliń skiej 257 w pre sti żo wej
dzie siąt ce war szaw skich obiek tów,
w któ rych po wsta ną cen tra ak tyw -
no ści lo kal nej.

Cie szę się rów nież, że z ini cja -
ty wy bur mi strza na po cząt ku li -
sto pa da uka że się ksią żka o dzie -
jach te go wy jąt ko we go miej sca.
Są one znacz nie bo gat sze ani że li
ów dwu let ni epi zod zwią za ny z te -
atrem pro wa dzo nym przez Le ona
Schil le ra. Ukry wa no tu taj broń,
z na ra że niem ży cia ra to wa no Ży -
dów, w ofi cy nie funk cjo no wa ła
ap te ka, od by wa ły się ślu by, a upa -
dłe dziew czę ta zy ski wa ły szan sę
na no we ży cie. Fun da cji Ave,
przy go to wu ją cej wy daw nic two,
uda ło się ze brać spo ro cie ka wych
i do tąd nie pu bli ko wa nych ar chi -
wa liów, m.in. zdję cia z 16-mor go -
we go ogro du z in spek ta mi, a ta -
kże uni ka to we fo to gra fie z wo jen -
nych spek ta kli. Je den z ese jów

na pi sa ła An na Miesz kow ska,
miesz kan ka Bia ło łę ki, hi sto rycz ka
te atru, któ ra od kry ła, że wśród
osób, zwią za nych z Mo dliń -
ską 257 jest rów nież sa ma Ire na
Sen dle ro wa.

De cy zja o przy zna niu pie nię dzy
na re mont „ru iny z Mo dliń skiej”
zbie ga się z po da wa ną przez me -
dia in for ma cją o pla no wa nym
przez gru pę rad nych od wo ła niu
bur mi strza. Je śli po gło ski są
praw dzi we, to mam na dzie ję, że
zmia ny we wła dzach dziel ni cy bę -
dą ozna cza ły jesz cze więk szą sku -
tecz ność w zdo by wa niu pie nię dzy
na od zy ski wa nie bia ło łęc kiej hi -
sto rii. Z mo jej per spek ty wy, spo -
łecz ni ka i po pu la ry za to ra prze -
szło ści, bur mistrz Piotr Ja wor ski
jest gwa ran tem do brej pas sy dla
po zo sta łych obiek tów.

Chciał bym, aby de cy den ci pa -
mię ta li, że bia ło łęc kie za byt ki nie
ma ją ty le cza su co po li ty cy. I ka -
len darz wy bor czy wca le ich nie in -
te re su je. One mu szą być ra to wa ne
już. Ina czej znik ną bez pow rot nie!

Cie szę się, że Piotr Ja wor ski to
ro zu mie.

Bar tło miej Włod kow ski
Autor jest prezesem Fundacji Ave

Nie tylko Miłosz i „Pastorałka”
� Kiedy cztery lata temu z okazji Roku Czesława Miłosza przygotowaliśmy w Fundacji Ave projekt przypominający niezwykłą
obecność naszego noblisty w 1943 roku w Henrykowie na „Pastorałce” Schillera, nawet w najśmielszych marzeniach nie
myślałem, że stuletnia kamienica przy Modlińskiej 257, w której to poeta oglądał konspiracyjny teatr, ocaleje.

O pla nach zmian w bu dyn ku
i kon sul ta cjach spo łecz nych z ni -

mi zwią za nych pi sa li śmy wie lo -
krot nie, ostat nio w czerw cu te go

ro ku. To wte dy miesz kań cy za de -
cy do wa li, że naj lep szym wy ko rzy -

sta niem te go miej sca by ło by stwo -
rze nie lo ka li za cji, gdzie mo żna
bę dzie wy mie niać się umie jęt no -
ścia mi, a ta kże stwo rze nie w piw -
ni cy sa li prób dla mło dych ze spo -
łów. Te raz już wia do mo, że kon -
sul ta cje bę dą po wtó rzo ne – nie ze
wzglę du na by le ja kość pro po zy cji
(bo te by ły cie ka we), tyl ko z po -
wo du no wych mo żli wo ści, ja kie
po re mon cie uzy ska bu dy nek i je -
go oto cze nie.

– Pie nię dzy jesz cze fi zycz nie nie
ma my, ale bę dą one za gwa ran to -
wa ne przez sto łecz ny ra tusz – mó -
wi Ma rze na Gaw kow ska, rzecz nik
Bia ło łę ki. – Sam re mont bu dyn ku
jest wstęp nie wy ce nia ny na co naj -
mniej 2,5 mi lio na zło tych, po nad to

no we ob li cze zy ska ogród i część
dział ki, na któ rej stoi ka mie ni ca.
Pro gram War szaw skich Cen trów
Kul tu ry po wsta je we współ pra cy
ze Sto wa rzy sze niem Ar chi tek tów
Pol skich i mo żna bę dzie li czyć
na ich po moc przy two rze niu pro -
jek tu prze bu do wy obiek tu.

Wła śnie ze wzglę du na mo żli wą
ada pta cję ka mie ni cy trze ba bę -
dzie ogło sić no we kon sul ta cje. Co
do kład nie po wsta nie w bia ło łęc -
kim WCK – za le ży od miesz kań -
ców. Choć wstęp nie za kła da się,
że miej sce bę dzie po dob ne
w funk cjo nal no ści do „3 po ko jów
z kuch nią” na Głę boc kiej, to mo -
żli wo ści są du żo więk sze – choć by
ze wzglę du na więk szą po wierzch -
nię do wy ko rzy sta nia i bez po śred -
nie oto cze nie bu dyn ku.

Urzęd ni cy za kła da ją, że re ali za -
cja WCK po trwa co naj mniej dwa
la ta – po cząw szy od pro jek tu, przez
re mont aż do otwar cia cen trum.

(wt)

Centrum lokalne na Modlińskiej
� Zabytkowa kamienica przy Modlińskiej 257 przejdzie remont i stanie się lokalnym centrum kultury. Warszawa
zakwalifikowała projekt Białołęki do programu tworzenia Warszawskich Centrów Kultury, których w całej stolicy
powstanie dziesięć.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Z oka zji zbli ża ją ce go się
Dnia Edu ka cji Na ro do wej
pra gnie my wszyst kim oso bom zwią za nym ze Spo łecz ną Szko łą Pod sta wo wą nr 2
i Spo łecz nym Gim na zjum nr 333 im. Pol skich Ma te ma ty ków Zwy cięz có wE nig my
po dzię ko wać za trud wło żo ny w bu do wa nie na szej spo łecz no ści oraz zło żyć ser -
decz ne ży cze nia.
To dzię ki Pań stwa za an ga żo wa niu, wie dzy, tro sce i umie jęt no ści dzie le nia się pa sją
– na si ucznio wie osią ga ją suk ce sy i sta ją się świa do my mi uczest ni ka mi ży cia spo -
łecz ne go.
Kształ to wa nie od po wied nich po staw mło dych lu -
dzi, or ga ni za cja pro ce su dy dak tycz no -wy cho waw -
cze go, spraw ne funk cjo no wa nie szko ły, two rze nie
jej hi sto rii – to wszyst ko mo żli we jest tyl ko dzię ki
obec no ścii za an ga żo wa niu lu dzi, któ rzy wie dzą, że:
„przy na le żność do cze goś jest war to ścio wa, do pie -
ro wte dy, gdy się zna od po wiedź na py ta nie dla -
cze go się wła śnie do te go kon kret ne go miej sca
przy na le ży…”.
Dzię ku jąc Pań stwu za tę świa do mą przy na le żność i two rze nie wy jąt ko wej at mos fe -
ry, ży czy my suk ce sów, ra do ści z po dej mo wa nych dzia łań oraz wy trwa ło ści w dą że -
niu do wy zna czo nych ce lów. Ży czy my też, by ce chu ją ca Pań stwa zdol ność do do -
strze ga nia czło wie ka w lu dziach, by ła nie usta ją co źró dłem in spi ra cji i ener gii w ko -
lej nych dzia ła niach.
Jed nak jak pi sał. A.de Sa int -Exupéry: Im wię cej da jesz, tym bar dziej ro śniesz. Ale mu -

si być ktoś, kto bę dzie brał…

Dla te go też sło wa po dzię ko wa nia kie ru je my do uczniów, ro dzi ców, przy ja ciół szko -
ły. Wszyst kich tych, dla któ rych do bra edu ka cja i świa do me wy cho wa nie są war to -
ścia mi wa żny mi, cen ny mi. Dzię ku je my, że je ste ście z na mi i ra zem mo że my two -
rzyć do brą szko łę, ra zem bu do wać miej sce, z któ re go je ste śmy dum ni, ra zem ro -
snąć…

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
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– Co kon kret nie da nam usta -
wa me tro po li tal na?

– Usta wa sta no wi zwień cze nie
trwa ją cej od po nad 20 lat dys ku sji
nad roz wią za nia mi dla ob sza rów
me tro po li tal nych i nie wąt pli wie
uła twi ich dal szy roz wój w opar ciu
o po ten cjał du żych ośrod ków miej -
skich. Jed no cze śnie re gu la cja prze -
wi dzia na w usta wie opie ra się
na już funk cjo nu ją cych unor mo wa -
niach ustro jo wych. Dzię ki kom pe -
ten cjom w za kre sie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, trans por tu
zbio ro we go czy za rzą dza nia dro ga -
mi ob sza ry te bę dą mo gły roz wi jać
się w spo sób sko or dy no wa ny i spój -
ny z ko rzy ścią dla ich miesz kań ców.

– Jak po wsta nie zwią zek gmin?
– Zwią zek me tro po li tal ny bę dzie

two rzo ny przez Ra dę Mi ni strów
w dro dze roz po rzą dze nia, przy
speł nie niu okre ślo nych prze sła nek.

Wy da jąc roz po rzą dze nie w spra wie
utwo rze nia związ ku, ale rów nież
zmia ny je go gra nic, Ra da Mi ni -
strów bę dzie mu sia ła wziąć
pod uwa gę kon cep cję prze strzen -
ne go za go spo da ro wa nia kra ju oraz
plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa, po wią za -
nia funk cjo nal ne oraz za awan so -
wa nie pro ce sów urba ni za cyj nych,
a ta kże jed no rod ność ukła du osad -
ni cze go i prze strzen ne go, uwzględ -
nia ją ce go wię zi spo łecz ne, go spo -
dar cze i kul tu ro we oraz za pew nia -
ją ce zdol ność wy ko ny wa nia za dań
pu blicz nych. Utwo rze nie bę dzie
mo gło na stą pić z ini cja ty wy wła snej
Ra dy Mi ni strów al bo na wnio sek
ra dy za in te re so wa nej gmi ny.
W jed nym, jak i w dru gim przy pad -
ku wy da nie roz po rzą dze nia
w spra wie utwo rze nia związ ku bę -
dzie wy ma ga ło po zy tyw nej opi nii

rad: co naj mniej 70% gmin, co naj -
mniej 70% miast na pra wach po -
wia tu, co naj mniej 50% po wia tów.

– Jak to bę dzie wy glą da ło
w prak ty ce?

– Zwią zek bę dzie two rzo ny
z dniem 1 lip ca, a wy ko ny wa nie za -
dań pu blicz nych roz pocz nie
z dniem 1 stycz nia ro ku na stę pu ją -
ce go po ro ku utwo rze nia. Or ga nem
sta no wią cym i kon tro l nym związ ku
me tro po li tal ne go bę dzie zgro ma -
dze nie związ ku me tro po li tal ne go.
W je go skład wej dą de le ga ci gmin
i po wia tów two rzą cych zwią zek. De -
le ga ta mi w przy pad ku gmin bę dą
wójt (bur mistrz, pre zy dent mia sta)
oraz rad ny ra dy gmi ny, a w przy pad -
ku po wia tów, sta ro sta oraz rad ny ra -
dy po wia tu. Or ga nem wy ko naw -
czym związ ku bę dzie za rząd skła da -
ją cy się z trzech człon ków, wy bie ra -
ny przez zgro ma dze nie.

Przy go to wa niem or ga ni za cyj -
nym i praw nym związ ku do wy ko -
ny wa nia za dań pu blicz nych zaj -
mie się peł no moc nik. Peł no moc -
ni ka do spraw utwo rze nia związ -
ku bę dzie wy zna czał Pre zes Ra dy
Mi ni strów na wnio sek wo je wo dy
zgło szo ny za po śred nic twem mi -
ni stra wła ści we go do spraw ad mi -
ni stra cji pu blicz nej.

– No we prze pi sy są głów nie
po to, by uspraw nić ko mu ni ka cję.
Ja kie in ne za da nia mo że przej -
mo wać zwią zek gmin?

– Kon cen tru ją się przede wszyst -
kim na pro ble ma ty ce za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go oraz ko -
mu ni ka cji pu blicz nej. Przy czym
za rzą dza nie dro ga mi prze bie ga ją -

cy mi przez ob szar związ ku me tro -
po li tal ne go bę dzie mo żli we, je że li
zo sta nie za war te po ro zu mie nie
w tej spra wie z za rzą dem wo je -
wódz twa al bo pre zy den tem mia sta.
Zwią zek me tro po li tal ny bę dzie
mógł rów nież re ali zo wać, na pod -
sta wie po ro zu mień, za da nia in nych
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, a ta kże za da nia z za kre su ad -
mi ni stra cji rzą do wej.

– Czy jest już ana li za, któ re po -
wia ty wej dą w skład me tro po lii
war szaw skiej?

– Z uwa gi na zło żo ność pro ce -
du ry le gi sla cyj nej po prze dza ją cej
wy da nie przez Ra dę Mi ni strów
roz po rzą dze nia w spra wie usta le -
nia gra nic ob sza rów me tro po li tal -
nych, w trak cie któ rej obok
uwzględ nie nia kon cep cji za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go kra ju
i pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa, ko -

niecz nym bę dzie usta le nie ist nie -
nia po wią zań funk cjo nal nych,
jed no rod no ści ukła du osad ni cze -
go, trud no na obec ną chwi lę prze -
są dzać o gra ni cach przy szłych ob -
sza rów me tro po li tal nych.

– Czy jest ja ka kol wiek szan sa
na to, że ko lej nym eta pem mo gła -
by być zmia na usta wy war szaw -
skiej przy wra ca ją ca sa mo rząd -
ność gmi nom? Sko ro głów ny ar gu -
ment prze ciw ni ków de cen tra li za -
cji mia sta prze sta nie być ak tu al ny,
bo ko mu ni ka cja miej ska mo że być
cał ko wi cie prze ję ta przez me tro -
po lię, to czy nie jest to do bry mo -
ment, by przy wró cić pod mio to -
wość dziel ni com i wzmoc nić wła -
dzę bur mi strzów wy bie ra jąc ich
w bez po śred nich wy bo rach?

– Nie ma pro wa dzo nych prac,
któ rych ce lem by ła by zmia na
usta wy o ustro ju m.st. War sza wy.

Rozmawiał oko

Wkrótce powstanie metropolia warszawska
� Rozmowa z Andrzejem Halickim, ministrem administracji i cyfryzacji, kandydatem na posła z listy Platformy Obywatelskiej.

Metropolia warszawska przejmie kontrolę nad komunikacją
między stolicą a okolicznymi miasteczkami



� Rozmowa
z Joanną
Kluzik-Rostkowską,
ministrem edukacji
narodowej,
kandydatką
na posła z listy
Platformy
Obywatelskiej

– Na rze ka ją ro dzi ce i dzie ci:
prze ła do wa ne pro gra my szkol ne,
zbęd ne tre ści w pod ręcz ni kach.
Jest szan sa na zmia nę? Że by
dzie ci mia ły czas na roz wi ja nie
za in te re so wań?

– Oczy wi ście. Tyl ko trze ba
chcieć. Wbrew po zo rom, pod -
ręcz nik jest tyl ko do dat kiem
do pra cy na uczy cie la. Nie mo że
i nie po wi nien go za stę po wać.
Pod sta wa pro gra mo wa to je dy ny
na rzu co ny do ku ment. Na tej ba -
zie na uczy cie le bu du ją swo je pro -
gra my na ucza nia. Lek cja nie mu si
być od ra bia niem „pańsz czy zny”.
Za chę cam ro dzi ców, by na wy -
wia dów ce wprost in for mo wa li wy -
cho waw cę, że za ję cia z przed mio -
tu x są nud ne. Dla dzie ci nie po -
wi nien być to czas tra co ny. Prze -
cież szko ła jest dla ucznia a nie
uczeń dla szko ły!

– Z tą od wa gą ro dzi ców ró żnie
by wa…

– Wiem. Ty le, że do zmia ny
mu si na kła niać stro na, któ ra jest
nią za in te re so wa na. Ma my świet -
nych na uczy cie li, pro wa dzą cych
lek cje z pa sją. Ich nie mu si my
do ni cze go na kła niać. Zmia ny po -
win ni śmy się do ma gać od tych,
któ rzy po pa dli w ru ty nę. Niż de -
mo gra ficz ny nie jest do brą no wi -
ną, ale z je go po wo du szko ły bę dą
co raz bar dziej ry wa li zo wa ły
o uczniów. To do bry mo ment
na pod nie sie nie wy ma gań. Szko ła
w XXI wie ku po win na prze ka zy -
wać wie dzę, ale też uczyć pra cy
w gru pie, za chę cać do po dej mo -
wa nia ry zy ka, uczyć wy cią ga nia
wnio sków z po ra żek.

– To szko ła ma rzeń. Tym cza -
sem dzie ci py ta ją dla cze go na -
uczy cie le – ni czym w XIX wie ku
– sto su ją od po wie dzial ność zbio -
ro wą cho ciaż roz ra biał je den czy
kil ko ro uczniów?

– Znam szko ły, któ re już te ma -
rze nia speł nia ją. W do dat ku – je -
śli nie wiesz do kąd chcesz dojść,
to praw do po dob nie tam nie doj -
dziesz. Tak więc do brze wie dzieć
do cze go się dą ży.

Oczy wi ście, od po wie dzial ność
po wi nien po no sić ten, któ ry na roz -
ra biał. Na pew no na uczy cie le po -
trze bu ją wspar cia, szcze gól nie kie -
dy nie ra dzą so bie z sy tu acja mi
prze mo co wy mi. Ma ją peł ne pra wo
ocze ki wać po mo cy, bo nikt ich te -
go wcze śniej nie na uczył. Je śli czy -
ta ten tekst na uczy ciel lub ro dzic,
któ ry z ta ką sy tu acją się wła śnie
mie rzy, za chę cam do sko rzy sta nia
z na szej in fo li nii. Pro wa dzi ją dla
MEN fun da cja „Dzie ci ni czy je”.

– A ko re pe ty cje? Ko lej na zmo -
ra dzi siej szych ro dzi ców.

– My ślę, że ko re pe ty cji po trze -
bu je je dy nie część dzie ci, któ ra
z nich ko rzy sta. Znam wie le przy -
pad ków wy sy ła nia na pry wat ne
lek cje „na wszel ki wy pa dek”.
Z gó ry za kła da my, że szko ła nie
da ra dy. Za sta nów my się, czy
dziec ko na pew no ta kie go wspar -
cia po trze bu je. Mo że ma my zbyt
ma łą wia rę w je go mo żli wo ści?
Je śli do dat ko we wspar cie jest po -
trzeb ne, za py taj my naj pierw, co
mo że ofe ro wać szko ła. Je śli oka -
zu je się, że więk szość kla sy ko rzy -
sta z pry wat nych, płat nych ko re -
pe ty cji, to – po pierw sze – szko ła
po win na trak to wać ten fakt ja ko
swo ją po ra żkę, po dru gie dy rek -
tor mu si po wa żnie przyj rzeć się

pra cy na uczy cie la te go przed mio -
tu. Oczy wi ście ka żdy z nas mo że
mieć pro blem z ja kąś par tią ma -
te ria łu, ale je śli wszy scy ma my ten
sam pro blem, to zna czy, że na -
uczy ciel po peł nia błąd w ucze niu.
Za chę cam do te go, by otwar cie
roz ma wiać ze szko łą o pro ble -
mach. To nie jest ła twe, ale ina -
czej wszy scy uczest ni czy my w grze
po zo rów, na rze ka my i pła ci my.

– Jest pa ni pew na, że szko ła
cze ka na ro dzi ców? Że jest go to -
wa na roz mo wy? Bę dzie na sta -
wio na na współ pra cę?

– Ró żnie z tym by wa. Nie mam
jed nak wąt pli wo ści, że dzi siej sza
edu ka cja ma co naj mniej trzech
part ne rów: uczniów, na uczy cie li
i ro dzi ców. Do szko ły nie cho dzi
prze cież tyl ko mózg dziec ka. Cho -
dzi ca łe dziec ko, z wła sny mi do -
świad cze nia mi, emo cja mi, pro ble -
ma mi. Ro dzic mo że być dla na uczy -
cie la wiel kim wspar ciem. W dru gą
stro nę też wspar cie się przy da. Na -

uczy ciel ob ser wu je dziec ko w sy tu -
acjach, do któ rych ro dzic nie ma
do stę pu – gru py ró wie śni czej. Tym -
cza sem na uczy cie le mó wią: z ro dzi -
ca mi nie jest ła two. Ich jest dwu -
dzie stu, ja je stem je den. Ro dzi ce
za to ocze ku ją, że to na uczy ciel bę -
dzie ini cja to rem kon tak tów: to on
jest sze fem na te re nie szko ły. Jed na
i dru ga gru pa de kla ru je chęć współ -
pra cy. War to spró bo wać.

– Zda je so bie Pa ni spra wę, ile
jest pierw szych klas w szko łach
na war szaw skiej Bia ło łę ce?

– Oczy wi ście. Uczest ni czy łam
w uro czy stym roz po czę ciu ro ku
szkol ne go w szko le nr 356 przy ul.
Głę boc kiej. 17 pierw szych klas.
Roz ma wia łam z ro dzi ca mi, py ta -
łam, czy są za nie po ko je ni ta ką
licz bą dzie ci. Zde cy do wa na więk -
szość od po wia da ła: je ste śmy do -
brej my śli. Szko ła jest no wa, ład -
na, bar dzo prze stron na. Ta licz ba
klas jest uni ka to wa w ska li Pol ski.
Bur mi strzo wi nie za zdrosz czę za -
da nia. Miesz kam na Bia ło łę ce
od 17 lat. Kie dy mo je pierw sze
dziec ko za czy na ło pod sta wów kę,
w ca łej szko le by ło 160 dzie ci.
Sie lan ka. Wszy scy się zna li. Nie
by ło mo wy, by ktoś po stron ny
wszedł do szko ły. Pa nie woź ne by
do te go nie do pu ści ły. Kie dy mo je
trze cie dziec ko koń czy ło tę sa mą
szko łę, by ło w niej już po nad 700
uczniów. W pew nym mo men cie

mia łam wra że nie, że ca ła War sza -
wa po sta no wi ła za miesz kać w mo -
jej oko li cy…Przed szko la i szko ły
ro sną tu jak grzy by po desz czu. To
są miej sca dla spo rych grup dzie -
ci. Ma ją za to jed ną wiel ką za le tę
– są bar dzo no wo cze sne i po pro -
stu ład ne.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał oko

Liczba klas jest unikatowa w skali Polski.
Burmistrzowi nie zazdroszczę zadania

Szkoła w XXI wieku powinna przekazywać wiedzę, ale też uczyć
pracy w grupie, zachęcać do podejmowania ryzyka, uczyć

wyciągania wniosków z porażek

Niż de mo gra ficz ny nie jest do brą no wi ną, ale z je go po wo du
szko ły bę dą co raz bar dziej ry wa li zo wa ły o uczniów. To do bry

mo ment na pod nie sie nie wy ma gań

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

źródło zdjęć: m
en.gov.pl
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Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry
w part ner stwie z Pra cow nią Ba dań
i In no wa cji Spo łecz nych „Stocz nia”,
pro wa dzą pro jekt „Miesz kań cy
w (o) środ ku kul tu ry”, ma ją cy
na ce lu włą czyć miesz kań ców Bia ło -
łę ki we współ two rze nie BOK -u.
Brzmi skom pli ko wa nie? Nic bar -
dziej myl ne go. Do pro jek tu do łą -
czyć mo żna nie wy cho dząc z wła -
sne go do mu, np. po przez wy peł nie -
nie an kie ty in ter ne to wej, od po wia -
da jąc na pro ste py ta nia do ty czą ce
wła sne go uczest nic twa w wy da rze -
niach kul tu ral nych, a przede wszyst -
kim kul tu ral nych pre fe ren cji. – Im
wię cej opi nii po zo sta wio nych zo sta -
nie po przez an kie tę, tym le piej po -

zwo li to do pa so wać pro po zy cje na -
sze go ośrod ka do po trzeb miesz -
kań ców – mó wi Ka ta rzy na Sztar ba -
ła, jed na z ko or dy na to rek Fo rum.

Ma ją ce po wstać w naj bli ższym
cza sie Fo rum Ośrod ka Kul tu ry,
bę dzie sta no wi ło miej sce wy mia ny
po my słów i po dej mo wa nia wspól -
nych de cy zji w dzie dzi nie kul tu ry.
Do tej po ry w ra mach pro jek tu
od by ły się kon sul ta cje z ró żny mi
gru pa mi wie ko wy mi, m.in. se nio -
ra mi czy stu den ta mi. An kie ta oraz
for mu larz zgło sze nio wy do Fo rum
Ośrod ka Kul tu ry do stęp ne są
na stro nie Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry www.bok.waw.pl.

mj

Decyduj o BOK-u
� Jesteś mieszkańcem Białołęki i interesuje Cię sztuka?
Chciałbyś mieć wpływ na tworzenie oferty kulturalnej
w Twojej dzielnicy? Zapisz się do Forum Ośrodka Kultury
i podziel się swoją opinią.

„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. Utwór opo wia da hi sto -
rię Jó ze fa K., oby wa te la pew ne go
kra ju, któ ry mógł by być ka żdym
z nas. Ni czym nie wy ró żnia ją cy się
pra cow nik ban ku, miesz ka ją cy
w du żym mie ście, pro wa dzi spo -
koj ne ży cie. Pew ne go dnia do je go
miesz ka nia wcho dzą jed nak urzęd -
ni cy, któ rzy oska rża ją go o po peł -
nie nie prze stęp stwa. Ja kie go? Te go
K. nie jest w sta nie się do wie dzieć.
Od tej chwi li je go ży cie zmie nia się
nie do po zna nia. Re ali za cja Te atru
Dzia łań Twór czych, naj młod szej
z grup te atral nych wcho dzą cych
w skład Bia ło łęc kie go Za głę bia Te -
atral ne go, 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. Przed sta wie nie

zo sta ło zre ali zo wa ne z oka zji 10-le -
cia ze spo łu.

„Pro ces”, Te atr Dzia łań Twór -
czych, reż. Ane ta Mu czyń, 23.10,
godz. 20:00 i 24.10, godz. 18:00. Bi -
le ty 8 zł (ulgo wy), 10 zł (nor mal ny)

A dla dzie ci
Spek takl „Ka cząt ko” od wo łu je

się do zna ne go bo ha te ra ba śni H.
Ch. An der se na, jed nak nie opo -
wia da je go hi sto rii wprost. Przed -
sta wie nie jest pre tek stem
do przyj rze nia się te ma to wi ró -
żno rod no ści i war to ści ludz kie go
ży cia. Czy to, że je steś in ny z wy -
glą du, ina czej się roz wi jasz, ina -
czej czu jesz, je steś cho ry, sta ry, ją -

kasz się, jest nie pi sa nym przy zwo -
le niem na od rzu ce nie? Z cze go
wy ni ka ją uprze dze nia i wszel kie
oba wy przed dru gim czło wie kiem
i do cze go mo że to pro wa dzić?
„Ka cząt ko” to ta necz na in ter pre -
ta cja tych pro ble mów, w wy ko na -
niu Te atru Tań ca INOJ. Przed sta -
wie nie dla wi dzów od lat 7.

„Ka cząt ko”, Te atr Tań ca INOJ,
reż. Ka ta rzy na Krycz ka, 25.10,
godz. 16:00. Bi le ty 8 zł (ulgo -
wy), 10 zł (nor mal ny).

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry, ul.
van Go gha 1, tel. 22 614 66 56,
ma il: se kre ta riat@bok.waw.pl,
www.bok.waw.pl.
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„Proces” i „Kaczątko” na scenie BOK
� Dwa duże nazwiska – Franz Kafka oraz Hans Christian Andersen – zawitają
za sprawą Białołęckiego Zagłębia Teatralnego na scenie BOK-u. Spektakle
„Kaczątko” oraz „Proces” już za dwa tygodnie.

Na zdję ciu „Pro ces” Te atru Dzia łań Twór czych

Skle pów z ubra nia mi na wa gę
jest mul tum i wciąż po wsta ją no -
we – ty le, że za czy na się wśród
nich spe cja li za cja. Nie sztu ka bo -
wiem ku pić ki lo su kie nek, któ re
póź niej bę dą pra co wi cie zja da ne
przez mo le w sza fie – ale już zna -

leźć ory gi nal ną „sza nel kę”
za mniej niż sto zło tych? Oto wy -
zwa nie dla naj lep szych.

400 me trów kwa dra to wych i ty sią -
ce ubrań: oto no wo cze sne te ry to -
rium ło wiec kie. – „Ra mo ne ska” po -
wsta ła, bo za wsze ko cha łam ubra nia

– mó wi wła ści ciel ka skle pu. – W ka -
żdy pią tek ma my do sta wę no wych
ubrań, z któ rych ka żdy mo że wy brać
coś dla sie bie.

Skąd te ubra nia? Z Anglii,
Irlandii, Francji, Włoch, Niemiec,
Szwecji... I choć mo że się wy da -
wać, że odzież na wa gę to ża den
ra ry tas, mo żna się gru bo po my lić.
– Tra fia ją się u nas bu ty La co ste,
port fe le od Pra dy, ża kie ty Lo uisa
Fer rau da czy to reb ki Bur ber ry al -
bo pa ski Do lce Gab ba na – mó wi
wła ści ciel ka. – I wszyst ko to w ce -
nach gru bo po ni żej war to ści ryn -
ko wej.

Swo ich klien tów dzie li na dwie
ka te go rie: więk szość to ci, któ rzy
po pro stu przy cho dzą, by zna leźć
dla sie bie lub bli skich do bry ciuch
(a jest w czym wy bie rać: od ubra -
nek dla nie mow ląt po roz -
miar XXXL: płasz cze, gar son ki,
swe try, kurt ki, su kien ki…). Dru -
dzy – to spe cja li ści, któ rzy po tra fią
pra co wi cie prze szu ki wać wie sza ki,
by zna leźć kon kret ną mar kę czy
met kę. – Że by prze trwać, trze ba

mieć do brą ja kość i do bre ce ny.
Tak wła śnie jest w Ra mo ne sce.

Ra mo ne ska, sklep z odzie żą
uży wa ną, Bia ło łę ka, CH Ma ry wil -
ska 44 – ul. Ma ry wil ska 44, ha la F,
wej ście nr 19 lub 15 (na prze ciw ko
lo ka lu F181).

(t)
Pro wa dzisz na Bia ło łę ce fir mę

i chcesz o niej opo wie dzieć? Pisz:
re dak cja@ga ze ta echo.pl 
lub dzwoń: 508-125-419.

Kobiety ruszają na łowy
� Na co polują myśliwi z Marywilskiej? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Są
bowiem tacy, którzy biorą, jak leci – ale są też specjaliści, szukający konkretnego
trofeum. Nowe terytorium łowieckie otwarto na Białołęce.
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Swo ją przy go dę z mu zy ką roz -
po czy na li z da la od zgieł ku wiel -
kie go mia sta – w trzy dzie sto ty -
sięcz nej Mła wie na pół no cy wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. To tam,
w lip cu 2010 ro ku, Adam Rud nic -
ki (Rud nik) oraz Ka mil Wo ro -
niec ki (Wo ro) za ło ży li ze spół hip -
-ho po wy. Nie wie dzie li jesz cze, że
dla wie lu mło dych lu dzi sta ną się
do wo dem na to, że cię żką pra cą
mo żna osią gnąć ogrom ny suk ces.
Naj lep szy Prze kaz w Mie ście

(NPWM), cho ciaż wy wo dzi się
z nur tu hip -ho po we go, łą czy w so -
bie ró żne ga tun ki mu zycz ne,
m.in. rock, funk. Wy jąt ko we
brzmie nie oraz tek sty NPWM zo -
sta ły do ce nio ne w 2012 ro ku
w trze ciej edy cji po pu lar ne go
pro gra mu Te le wi zji Pol sat „Must
Be The Mu sic – Tyl ko mu zy ka”.
Swo im wy stę pem i wy ko na niem
utwo ru pt. „Ko ły san ka”, a na stęp -
nie pio sen ki pt. „Wy cią ga my dzie -
ci z bra my” za chwy ci li ju ro rów

pro gra mu oraz wi dzów, sta jąc się
głów ny mi fa wo ry ta mi te le wi zyj ne -
go show. W ści słym fi na le zmie -
rzy li się z ze spo łem Le mON, zdo -
by wa jąc dru gie miej sce.

Naj lep szy Prze kaz w Mie -
ście, 16 paź dzier ni ka, godz. 20:00,
bi le ty 20 zł.

Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry, ul.
van Go gha 1, tel. 22 614–66–56,
ma il: se kre ta riat@bok.waw.pl,
www.bok.waw.pl.
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Najlepszy Przekaz w Mieście odwiedzi Białołękę
� Finaliści programu Must Be The Music, zespół Najlepszy Przekaz w Mieście,
zagrają 16 października w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Na pod sta wie art. 11d ust. 5 usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 ro ku o szcze gól nych za -
sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (DZ. U.
z 2013 r. poz. 687 j.t., ze zm.), art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 ro ku Ko deks
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (DZ. U. z 2013 r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art. 92
ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 5 czerw ca 1998 r. o sa mo rzą dzie po wia to wym (Dz. U.
z 2015 poz. 1445 j.t.), art. 1 ust. 1 usta wy z dnia 15 mar ca 2002 r. o ustro ju mia sta
sto łecz ne go War sza wy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 j.t.),

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

że 14 wrze śnia 2015 ro ku w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia -
ło łę ka zo sta ło wsz czę te po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne na wnio sek Pre zy den ta m. st.
War sza wy, w imie niu któ re go dzia ła Bur mistrz Dziel ni cy Bia ło łę ka oraz Za stęp ca Bur -
mi strza Dziel ni cy Bia ło łę ka ww sspprraa  wwiiee  wwyy  ddaa  nniiaa  ddee  ccyy  zzjjii  oo zzee  zzwwoo  llee  nniiuu  nnaa rree  aallii  zzaa  ccjjęę  iinn  --
wwee  ssttyy  ccjjii  ddrroo  ggoo  wweejj  ww ddzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy  ppoo  llee  ggaa  jjąą  cceejj  nnaa bbuu  ddoo  wwiiee  uullii  ccyy
SSzzllaa  cchheecc  kkiieejj  nnaa oodd  cciinn  kkuu  oodd uullii  ccyy  PPaaww  łłaa  WWłłoodd  kkoo  wwii  ccaa  ddoo uullii  ccyy  DDaa  nnii  sszzeeww  sskkiieejj  ww zzaa  kkrree  --
ssiiee  bbuu  ddoo  wwyy  jjeezzdd  nnii  zz jjeedd  nnoo  ssttrroonn  nnyymm  cchhoodd  nnii  kkiieemm,,  bbuu  ddoo  wwyy  oodd  wwoodd  nniiee  nniiaa  ddoo ssttuudd  nnii
cchhłłoonn  nnyycchh,,  bbuu  ddoo  wwyy  oośśwwiiee  ttllee  nniiaa  wwrraazz  zz wwddrroo  żżee  nniieemm  pprroo  jjeekk  ttuu  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccjjii  rruu  cchhuu  nnaa ttee  --
rree  nniiee  ddzziiaa  łłeekk::
––  zz oobb  rręę  bbuu  nnrr 44--0077--0033,,  oozznnaa  cczzoo  nnyycchh  ww eewwii  ddeenn  ccjjii  ggrruunn  ttóóww
nnrr:: 220011//11,, 220066//11,, 220077//11,, 220033//11  ((ppoo wwyy  ddzziiee  llee  nniiuu  zz ddzz..  nnrr 220033))  
––  zz oobb  rręę  bbuu  nnrr 44--0077--0055,,  oozznnaa  cczzoo  nnyycchh  ww eewwii  ddeenn  ccjjii  ggrruunn  ttóóww  nnrr:: 7799,, 6622//66  ((ppoo wwyy  ddzziiee  llee  --
nniiuu  zz ddzz..  nnrr 6622)),,
––  zz oobb  rręę  bbuu 44--0077--1111,,  oozznnaa  cczzoo  nnyycchh  ww eewwii  ddeenn  ccjjii  ggrruunn  ttóóww  nnrr:: 22//11,, 22//33,, 33//1177,, 33//2244
((ppoo wwyy  ddzziiee  llee  nniiuu  zz ddzz..  nnrr 33//77))..  
Stro nom słu ży pra wo za po zna nia się z ak ta mi spra wy oraz zgła sza nia wnio sków i za -
strze żeń w Urzę dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka, w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla
Dziel ni cy Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197, 03-122 War sza wa, tel.: 0-22 51 03 193, po -
kój nr 404c, w go dzi nach pra cy Urzę du, do cza su wy da nia de cy zji.

Wy cho wa ny w Hong Kon gu
Ma ły Smok uczył się kung fu u le -
gen dar ne go Yip Ma na – jed ne go
z naj lep szych mi strzów sty lu Wing
Tsun. Na po wsta nie sty lu wpływ
mia ła ko bie ta o imie niu „Wio sen -
na Pięk ność”, dla te go cha rak te ry -
zu je się on ele gan cją i lo gi ką, nie
wy ma ga jąc przy tym du żej si ły ani
akro ba tycz nych po pi sów. Po pra -
wia za to kon cen tra cję, re fleks
i spraw ność, a je go ele men ty
z uwa gi na nie zwy kłą sku tecz ność
zo sta ły włą czo ne do pro gra mów
szko le nio wych słu żb spe cjal nych
na ca łym świe cie.

Naj więk szą or ga ni za cją sku pia -
ją cą klu by ćwi czą ce Wing Tsun
na świe cie jest In ter na tio nal Wing
Tsun As so cia tion. Dzia ła w 65
kra jach, w tym w Pol sce – nasz
kraj pod le ga pod or ga ni za cję ma -

ją cą sie dzi bę na Wę grzech, a pol -
scy mi strzo wie sty lu uczą się
pod okiem jed ne go z ostat nich
uczniów Wiel kie go Mi strza Yip
Ma na Si Jo Leung Tin ga, oraz je -
go na stęp cy Si kun ga Nor ber ta
Ma daya (IX st. mi strzow ski) pro -
wa dzą ce go co mie sięcz ne se mi na -
ria mi strzow skie oraz obo zy let nie
i zi mo we w kra ju i za gra ni cą.

Za ję cia Wing Tsun Kung Fu
od by wa ją się w szko le przy Po ra -
jów 3 we wtor ki i czwart ki
o 18.30–20.00. Bia ło łęc kich stu -
den tów Wing Tsun pro wa dzi li -
cen cjo no wa ny III st. mi strzow ski
Ja ro sław Woj taś. Obec nie ćwi czy
mło dzież i do ro śli, ale je śli po ja -
wią się chęt ni, bę dzie mo żli we po -
wsta nie ta kże gru py dzie cię cej.
Za pi sy 603–081–369.

(red)

Kung fu na Białołęce
� Wszyscy wiedzą, kim był Bruce Lee, ale skąd wywodzi
się styl, który uprawiał król kina kung fu?



“Polecam. Po pierwszej wizycie zdecydowałem się na kolejne.
Pan Mikołaj ustalił przyczynę problemu i pracujemy nad jego
usunięciem. Mało tego, moja żona też się zapisała na wizytę.
Naprawdę polecam - indywidualne podejście do każdego pacjenta i
rzadko spotykane osobiste zaangażowanie, poparte wiedzą o
anatomii człowieka i profesjonalnym masażu”. K.

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

Spektrum Sportu, ul.G.Narutowicza 96, Legionowo
oraz wizyty domowe, tel: 504-300-477

www.proreh.pl 

REHABILITACJA SPORTOWA 
I ORTOPEDYCZNA

Mgr Mikołaj Krekora

Specjalizujemy się w
rehabilitacji ortopedycznej 

i sportowej. Skutecznie
zwalczamy bóle stawów,

zmęczenie mięśni i dolegliwości
kręgosłupa. Skorzystaj z

profesjonalnej pomocy i dołącz
do grona zadowolonych

pacjentów. 
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Sa mo cho dy to w War sza wie nie
tyl ko środ ki trans por tu, ale ta kże
ży wioł, któ ry po tra fi w nie kon tro -
lo wa ny spo sób roz prze strze niać

się po mie ście. Je śli do stę pu
do chod ni ka nie bro nią słup ki,
prę dzej czy póź niej zo sta nie on
znisz czo ny przez cię żkie sa mo cho -
dy, naj czę ściej do star cza ją ce prze -
sył ki al bo to wa ry do skle pów. Do -
pó ki nad Wi słą nie upo wszech nią
się wspa nia łe wy na laz ki, ja ki mi są
wóz ki trans por to we i tacz ki, po zo -
sta ją na po mnie nia i wzy wa nie po -
li cji al bo stra ży miej skiej. War to
re ago wać w tro sce o na sze wspól -
ne pie nią dze, bo na pra wa 100 m2

chod ni ka kosz tu je nas ok. 8 tys. zł.
Szcze gól nie iry tu ją ce jest, gdy

wje żdża ją ca na chod nik fur go net -

ka al bo cię ża rów ka ta kże zo sta ła
ku pio na za na sze pie nią dze, a wy -
sia da ją cy z niej wan da le dzia ła ją
na zle ce nie sa mo rzą du. Na przy -
kład na ro gu Me hof fe ra i Ta la ro -
wej cię ża rów ki Miej skie go Przed -
się bior stwa Oczysz cza nia za bie ra -
ją śmie ci wje żdża jąc po przej ściu
dla pie szych na chod nik i po zo -
sta wia jąc za so bą po pę ka ne pły ty
chod ni ko we.

– Wnio sku ję o ob cią że nie fi -
nan so we MPO kosz ta mi wy mia ny
po pę ka nych pły tek chod ni ko wych
i wy cią gnię cie kon se kwen cji słu -

żbo wych wo bec kie row ców – pi -
sze rad ny Mar cin Ko ro waj.

De cy zja o na ło że niu ka ry na le -
ży do Za rzą du Dróg Miej skich.
Pła ci my po dat ki, z któ rych wy pła -
ca ne są pen sje dla osób nisz czą -
cych chod ni ki ukła da ne rów nież
z na szych po dat ków. Na stęp nie
fir ma na le żą ca do mia sta (czy li
do nas) za pła ci ka rę a chod ni ki
zo sta ną na pra wia ne – oczy wi ście
nie za dar mo. Czyż nie jest to naj -
wspa nial sza ilu stra cja zwro tu „ob -
ra cać pie nią dzem”?

Do mi nik Ga dom ski

Tak służby miejskie dewastują chodniki
� Już nie tylko prywatni kierowcy, ale nawet służby miejskie niszczą
warszawskie chodniki.

Warto
reagować w trosce
o nasze wspólne
pieniądze, bo
naprawa 100 m2

chodnika kosztuje nas
ok. 8 tys. zł.

De cy zja o na ło że niu ka ry na le ży do Za rzą du Dróg Miej skich

Do wy pad ku do szło oko ło
15.00. Pod czas ocze ki wa nia
na ślu zo wa nie je den z mę żczyzn
pły wa ją cych na sku te rach wod -
nych w po bli żu ślu zy wpadł
do wo dy i uto nął. Mi mo szyb kiej
ak cji ra tow ni czej i pro wa dzo nej
po wy cią gnię ciu mę żczy zny ak cji
re ani ma cyj nej nie uda ło się go
ura to wać. – 23-la tek zna lazł się
zbyt bli sko miej sca po bo ru wo dy
do ślu zy i prąd wod ny wcią gnął go
pod po wierzch nię – mó wi sie rżant
Pau li na Onysz ko, rzecz nik bia ło -
łęc kiej po li cji. – Pro wa dzi my
śledz two trak tu jąc zda rze nie ja ko
nie szczę śli wy wy pa dek.

Po li cja prze słu chu je świad ków.
Wia do mo, że wszy scy mę żczyź ni
– za rów no ten, któ ry uto nął, jak
i je go to wa rzy sze – by li trzeź wi.
Spra wę nad zo ru je pro ku ra tu ra.

Że rań ska ślu za łą czy Wi słę
z ka na łem i po zwa la na że glu gę
mię dzy rze ką a Za le wem Ze -
grzyń skim. Dzię ki sys te mo wi za -
staw mo żli we jest wy rów ny wa nie
po zio mu wód – mó wiąc w du żym
skró cie, ślu za jest „win dą” wo żą cą
stat ki i ło dzie mię dzy zbior ni ka -
mi. Wła śnie pod czas spły wu z ka -
na łu do Wi sły do szło do tra ge dii.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Tragedia na Kanale Żerańskim
� W niedzielne popołudnie przy śluzie na Kanale
Żerańskim utonął młody mężczyzna.
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– To ab so lut nie uni ka to wy
obiekt au tor stwa A. Mes sin ga
– mó wi Bar tło miej Włod kow ski,
szef Fun da cji Ave. – Po pierw sze
dla te go, że ozdo bio ny jest ka -
mien ny mi wi no gro na mi – po dob -
nych mo ty wów pró żno szu kać
na ja kim kol wiek in nym cmen ta -
rzu. Po dru gie, jest jed nym ma te -
rial nym świa dec twem, iż na Tar -
cho mi nie w oko li cy dzi siej szej uli -
cy Mi le nij nej i Ce ra micz nej
w XIX wie ku by ły ol brzy mie
upra wy wi no ro śli!

Za ło żył je Fran cuz, któ ry przy -
je chał na Bia ło łę kę naj praw do po -
dob niej na za pro sze nie hra bie go
Mo stow skie go, ów cze sne go wła -
ści cie la Tar cho mi na i ini cja to ra
bu do wy pa ła cu tar cho miń skie go
(obec ne Se mi na rium Du chow ne).
Ist nie nie win nic po twier dza ją sta -
re ma py, a ta kże ogło sze nia
w XIX -wiecz nej war szaw skiej
pra sie, gdzie La bey za chwa lał
swo je pro duk ty „zna ne Pu blicz -
no ści War szaw skiej” i ofe ro wał
ich sprze daż „w do mu Blan ka
zwa nym, obok ra tu sza, po pra wej
rę ce bra my, na prze ciw sprze da ją -
ce go ser”.

Fun da cji Ave uda ło się usta lić,
że krzyż, wień czą cy ko lum nę
z fran cu ski mi in skryp cja mi i ka -

mien ny mi wi no gro na mi, nie jest
ory gi nal ny. Pier wot ny, któ ry zo -
stał znisz czo ny, ozdo bio ny był
rów nież ga łąz ką ka mien nych wi -
no gron. Pod czas re no wa cji pod ję -
ta bę dzie pró ba przy wró ce nia
pier wot ne go wy glą du. Pra ce pro -
wa dzi zna ko mi ta spe cja list ka
od rzeźb ka mien nych, ab sol went -
ka war szaw skiej ASP i Rze czo -
znaw ca Ogól no pol skiej Ra dy
Kon ser wa to rów Dzieł Sztu ki Kry -
sty na An to niak.

– Prze pro wa dze nie prac kon -
ser wa tor skich przy na grob ku jest
ab so lut nie ko niecz ne – mó wi
kon ser wa tor ka. – Du ży sto pień
za wil go ce nia przy spie sza pro ces
de gra da cji obiek tu, co gro zi
w krót kim cza sie je go znisz cze -
niem.

– 200-let ni „cmen tarz w po lu”
przy ul. Me hof fe ra to wa żny za by -
tek Bia ło łę ki – mó wi Włod kow -
ski. – Oprócz na grob ka La beya
do re no wa cji wy ty po wa li śmy jesz -
cze 12 in nych z XIX i pierw szej
po ło wy XX wie ku. Wszyst kie zin -
wen ta ry zo wa li śmy i do kład nie
opi sa li śmy.

Po zy ska nie fun du szy pu blicz -
nych na ten cel ra czej nie jest mo -
żli we z uwa gi na szczu płość bu -
dże tu kon ser wa to ra. Do ta cje

przy zna wa ne są na pra ce
przy naj wa żniej szych obiek tach.
Na grob ki nie ma ją szans w kon -
fron ta cji z kil ku set let ni mi ko ścio -
ła mi czy pa ła ca mi.

– Re mont re ali zu je my z wła snych
pie nię dzy. Kosz ty wy nio są po nad 15
tys. zło tych. Ape lo wa li śmy o prze -
ka zy wa nie na ten cel 1% po dat ku,
ale wpłat nie by ło zbyt wie le. Tym
nie mniej z in we sty cji nie zre zy gno -
wa li śmy. I chce my kon ty nu ować to
przed się wzię cie i za bez pie czyć
wszyst kie cen ne na grob ki. Je śli
ktoś chciał by wspo móc to przed się -
wzię cie, mo że prze ka zać da ro wi -
znę na kon to na szej Fun da cji
(30 1090 1841 0000 0001 1538 0835)
lub – w przy szłym ro ku 1% po dat ku
(KRS 0000229157) – za chę ca Bar -
tło miej Włod kow ski.

Od re stau ro wa ny na gro bek bę -
dzie mo żna oglą dać już w dzień
Wszyst kich Świę tych. Fun da cja
Ave zor ga ni zu je rów nież w li sto -
pa dzie bez płat ne wy ciecz ki za byt -
ko wym au to bu sem po bia ło łęc -
kich cmen ta rzach (Tar cho miń -
skim oraz daw nych ne kro po liach
olę der skich).

Re mont re ali zo wa ny jest
za zgo dą Sto łecz ne go Kon ser wa -
to ra Za byt ków.

(red)

Ratują kamienne winogrona
� Dobiega końca renowacja zabytkowego nagrobka z 1856 roku Josepha Labeya
na Cmentarzu Tarchomińskim. Inicjatorem i sponsorem przedsięwzięcia jest Fundacja
Ave, znana mieszkańcom Białołęki m.in. z różnych inicjatyw popularyzujących
lokalną historię.

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













reklama w „Echu” tel. 502-280-72018

Że rań to nie tyl ko fa bry ka sa -
mo cho dów, chłod nie, ma ga zy ny
i elek tro cie płow nia. To ta kże ma -
łe ulicz ki i roz pa da ją ce się dom ki,
któ re pa mię ta ją daw ne cza sy.

Daw niej by ło to przed mie ście
War sza wy, a mię dzy „daw niej”
a „jesz cze daw niej” na Że ra niu
i w oko licz nych osa dach za czę ła
two rzyć się miej ska tkan ka. Dro gi
po lne i mie dze sta wa ły się co raz
szer sze. Już nie do ro żki a spa li no -
we au to mo bi le do je żdża ły w te
oko li ce. Bo przed mie ście przed -
mie ściem, ale w daw nych cza sach,

gdy przy ro da by ła nie ska la na wy -
zie wa mi ko mi nów fa brycz nych
a wo da za tru ta tym, co nie któ rzy
do niej ze swo ich warsz ta tów nie -
le gal nie od pro wa dza ją, by ło to
ide al ne miej sce na pro wa dze nie
dzia łal no ści pro duk cyj no -han dlo -
wej w za kre sie ogrod nic twa.

Świat kak tu sów pa na Fuch sa
Trze ba wspo mnieć o dwóch

wspa nia łych go spo dar stwach
ogrod ni czych na bia ło łęc kiej zie -
mi. Przy Mo dliń skiej 43 dzia ła ło
przed woj ną przed się bior stwo Szy -
mo na Fuch sa. In ży nier Fuchs ho -
do wał na ska lę prze my sło wą kak -
tu sy. Je go za kład za trud niał miesz -
kań ców Ró żo po la, Pel co wi zny
i Że ra nia. To był praw dzi wy po ten -
tat, któ ry obok fir my ogrod ni czej
Bra cia Cho micz z Brac kiej (od ich
na zwi ska po cho dzi na zwa osie dla
Cho mi czów ka) i le gen dar ne go

pro du cen ta owo ców Chri stia na
Ulri cha z pod war szaw skich Górc
(dak ty le, ana na sy i in ne fry ka sy
po zwa la ły po znać smak da le kich
kra in) był zna ny w ca łej War sza -
wie. Biz nes Fuch sa tak do brze się
krę cił, że in ży nier za czął na wet wy -
da wać wła sną ga ze tę „Świat Kak -
tu sów”. Tak pi sał w jed nym z ar ty -
ku łów: „W cią gu ostat nich kil ku
lat kak tu sy sta ją się u nas co raz
wię cej po pu lar ne i licz ba ama to -
rów tych ro ślin zwięk szy ła się
do te go stop nia, że obec nie mo żna
śmia ło twier dzić, że kak tu sy zdo -
by ły so bie osta tecz nie po wa żną
po zy cję na ryn ku kwia ciar skim.
Wszyst kie pra wie kwia ciar nie na -
sze, za rów no sto łecz ne, jak
i na pro win cji, po za dzia łem czy sto
kwia to wym, pro wa dzą sprze daż
kak tu sów, przy czem po pyt na nie
cią gle wzra sta”. W 1936 ro ku fir -
ma mia ła w ofer cie po nad 250 ga -
tun ków kak tu sów! Go spo dar stwo
zo sta ło znisz czo ne w cza sie kam -
pa nii wrze śnio wej. W je go miej scu
znaj du je się dziś Elek tro cie płow -
nia Że rań. Czy Fuchs prze żył woj -
nę? A mo że zgi nął w get cie? Te go
chy ba ni gdy się nie do wie my.

Szpa ra gi od Maj ler ta
W Mar ce li nie do dziś go spo da -

rzą po tom ko wie Wil hel ma May ler -
ta, ab sol wen ta ślą skich szkół agro -
no micz nych, któ ry w XIX wie ku
zwią zał się z War sza wą. A ra czej jej
ów cze sny mi da le ki mi przed mie -
ścia mi. Naj pierw był za rząd cą ma -
jąt ku ro dzi ny He ne ber gów w Waw -
rzy sze wie. Po tem ku pił ok. 130 ha
zie mi w Mar ce li nie, gdzie cię żką
pra cą ulep szał sła by grunt. Po za
wa rzy wa mi i owo ca mi zaj mo wał się
ta kże pro duk cją mle ka, któ re wła -
sny mi wo za mi opa trzo ny mi na zwi -
skiem „May lert” roz wo ził co dzien -

nie o brza sku do war szaw skich
skle pów. Fir ma May ler ta prze trwa -
ła oku pa cję i de mo kra cję lu do wą,
i dziś do star cza sma ko ły ki na war -
szaw skie sto ły. Ro dzi na – od kil ku
po ko leń no szą ca spo lsz czo ne na -
zwi sko Maj lert – zaj mu je się dziś
za opa trze niem sto łecz nych re stau -
ra cji w świe że pro duk ty. Cze go tu
nie ma! Wszyst ko jest: jar muż, ru -
ko la, en dy wia, ma je ra nek, sa ła ty,
dy nie, fa so le, szpi nak, bu racz ki…
Do go spo dar stwa Lu dwi ka Maj ler -
ta na Mar ce lin po świe że ro ślin ki
sma ko sze przy je żdża ją z naj dal -
szych krań ców sto li cy!

Na Sy gna ło wej i Mię to wej
Aż chcia ło by się po wie dzieć, że

na zwa uli cy Mię to wej wca le nie jest
przy pad ko wa. Ide al nie wpi su je się
w są siedz two Go spo dar stwa Rol ne -
go Maj ler ta. Mię ta nie jest tak eg -
zo tycz na jak jar muż, en dy wia czy
wę ży mord, cza sem dzi ko wy ro śnie
nad rzecz ką. I ta ka wła śnie jest
ście żyn ka o szum nej na zwie „uli -
ca”. Grun to wa dró żka bie gnie lek -
ko pod gór kę. Po le wej stro nie
prze chod nia wi ta sta ry, opusz czo ny

do mek z za cho wa ną la ta ren ką ad -
re so wą. Na na stęp nej po se sji znaj -
du je się warsz tat sa mo cho do wy.
Da lej, aż do na sy pu ko le jo we go
– dzi kie krza ki, któ re od lat słu żą
za wy sy pi sko śmie ci. Na gór ce dró -
żka skrę ca w le wo i bie gnie wzdłuż
to rów. Dla urzęd ni ków by ło to zbyt
od le głe miej sce, by po sta wić tu ta -
blicz kę z na zwą uli cy, a oka zu je się,
że to Wy spiar ska. Po pra wej stro nie
znaj du je się zruj no wa ny, pięk ny,
przed wo jen ny dom. Jak mo żna by -
ło do pu ścić do zde wa sto wa nia go?
Na Wy spiar skiej nie ma ta blic na -
zew ni czych, są za to la tar nie z po -
przed niej epo ki. Kto wie, mo że
po zmro ku na wet świe cą? Na koń -
cu uli cy znaj du je się warsz tat sa mo -
cho do wy i je den za dba ny dom. Uli -
ca wsią ka w zie mię jak roz la na wo -
da i zni ka za krza ka mi, by od na leźć
się kil ka set me trów da lej – tam
wła śnie urzę du ją Maj ler to wie.

Wy spiar ską i Ma ry wil ską łą czy
Sy gna ło wa. Jej na zwa też chy ba nie
jest przy pad ko wa – jesz cze wę ższa
niż Mię to wa ulicz ka wy sy ła sła by
sy gnał, że ist nie je. Więk szy sa mo -
chód ra czej tę dy nie prze je dzie.
Za bu do wa ta ka jak wszę dzie – ma -
łe dom ki z ogród ka mi, spo ro za -
nie dba nych po se sji. Psy szcze ka ją,
bro niąc swo je go te re nu przed ob -
cym. Naj wy raź niej po za au to chto -
na mi rzad ko kto tu przy cho dzi…

Prze my sław Bur kie wicz

Świat rolników i dziwnych nazw
� Sygnałowa, Miętowa, Wyspiarska – nie znacie tych ulic? Nic dziwnego! To maleńkie zaułki na Żeraniu. Odkąd
uruchomione zostało centrum handlowe na Kupieckiej, ta część Żerania przybliżyła się do Warszawy. W niedzielę,
zamiast do Wilanowa, przyjedźcie tutaj – to inny świat, choć wciąż w administracyjnym obrębie Warszawy…

Przy Modlińskiej 43
działało przed wojną
przedsiębiorstwo
Szymona Fuchsa. Inżynier
Fuchs hodował na skalę
przemysłową kaktusy.

Zapomniana szopa przy Miętowej Opuszczony i zniszczony piękny przedwojenny dom przy Wyspiarskiej 4

Drewniany płot zaraz się przewróci

Mieszkasz na Białołęce
i chcesz o niej pisać?

Zatrudnimy dziennikarzy lokalnych. 
Warunek konieczny: zainteresowanie

sprawami miejskimi
i lekkie pióro.

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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Mi nę ły trzy la ta od otwar cia
wia duk tu w Płu dach, bę dą ce go
„wzo ro wym” przy kła dem igno ro -
wa nia ro we rzy stów. Stro my pod -
jazd na es ta ka dę jest po zba wio ny
pa sa al bo dro gi dla ro we rów, cze -
go skut kiem są jed no śla dy ja dą ce
chod ni kiem, mię dzy pie szy mi cze -
ka ją cy mi na przy stan kach. Trud -
no dzi wić się ta kie mu za cho wa niu
ro we rzy stów, bo jaz da pod gó rę
z per spek ty wą by cia wy prze dza -
nym – czę sto o cen ty me try
– przez pę dzą ce sa mo cho dy, nie
na le ży do bez piecz nych. Co raz
go rzej jest ta kże na sa mej uli cy
Kla sy ków, na któ rej ro śnie licz ba
za rów no aut, jak i ro we rów.

– Przy obec nym kształ cie uli cy
ja dą ce nią au ta ma ją kło pot z wy -
mi nię ciem jed no śla dów, przez co
ruch znacz nie się spo wal nia – pi -
sze rad ny Piotr Goz dek. – Ro we -
rzy ści na to miast do świad cza ją
nie bez piecz nych sy tu acji wy prze -

dza nia ich o cen ty me try przez
znie cier pli wio nych kie row ców,
a na wet wy zwisk.

Ner wo wym kie row com wy pa da
przy po mnieć, że je śli nie ma od -
dziel nej in fra struk tu ry dla ro we -

rów, jed no śla dy są peł no praw ny -
mi uczest ni ka mi ru chu, po ru sza -
ją cy mi się z wła ści wą dla sie bie
pręd ko ścią i je śli nie da się wy -
prze dzić ich w od le gło ści mi ni -
mum me tra, nie wol no te go ro bić.
Ro we ry na Kla sy ków nie blo ku ją
ru chu, ale są je go czę ścią. Nie -
mniej jed nak dla wszyst kich by ło -
by le piej, gdy by na tej ru chli wej
uli cy po wsta ła ja ka kol wiek in fra -
struk tu ra ro we ro wa.

– Nie ma na nią miej sca – przy -
zna je Mi ko łaj Pień kos z Za rzą du
Dróg Miej skich. – Nie ste ty jest
wie le te go ty pu wą skich i ru chli -
wych ulic, dla któ rych tak na -
praw dę nie ma do bre go roz wią za -
nia. W ta kiej sy tu acji mo żli we jest
co naj wy żej uspo ko je nie ru chu
za po mo cą pro gów wy spo wych,
jed nak ze wzglę du na sze ro kość
jezd ni i jej stan tech nicz ny, nie
bę dzie to roz wią za nie sku tecz ne.

Do mi nik Ga dom ski

Rowerem przez Klasyków
z duszą na ramieniu
� Rowerzyści boją się korzystać z jezdni na ul. Klasyków i podjeżdżać na wiadukt
w Płudach razem z samochodami. Czy da się temu jakoś zaradzić?

Nerwowym
kierowcom wypada
przypomnieć, że jeśli nie
ma oddzielnej
infrastruktury dla rowerów,
jednoślady są
pełnoprawnymi
uczestnikami ruchu,
poruszającymi się
z właściwą dla siebie
prędkością i jeśli nie da
się wyprzedzić ich
w odległości minimum
metra, nie wolno tego
robić

DDEE  CCYYZZ  JJAA  NNrr  3344//CCPP//22001155  WWaarr  sszzaa  wwaa,, 2222..0077..22001155  rr..
oo uussttaa  llee  nniiuu  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjii  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ccee  lluu  ppuu  bblliicczz  nnee  ggoo

zgod nie z art. 6 usta wy z dnia 21.08.1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 782), po roz pa trze niu wnio sku MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii
ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa  AAkk  ccyyjj  nnaa, zło żo ne go 22 ma ja 2015 r.

UUSSTTAA  LLAAMM
wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie prze wo du wo do cią go we go DN 200 m w ul. Me hof fe ra i po -
łą cze nia z pro jek to wa nym prze wo dem wo do cią go wym w ul. Ta pe to wej na dział kach ew.
nr 59, 42/3 z ob rę bu 4-17-06; dział kach ew. nr 46/2, 91/26, 85/1 z ob rę bu 4-17-07; dział kach
ew. nr 1/3, 25/3, 42/1 z ob rę bu 4-17-08 w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

DDEE  CCYYZZ  JJAA  NNrr  3355//CCPP//22001155  WWaarr  sszzaa  wwaa,, 1122..0088..22001155  rr..
oo uussttaa  llee  nniiuu  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjii  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ccee  lluu  ppuu  bblliicczz  nnee  ggoo

zgod nie z art. 6 usta wy z dnia 21.08.1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 782), po roz pa trze niu wnio sku RRWWEE  SSttoo  eenn  OOppee  rraa  ttoorr SSpp..  zz oo..oo., zło żo ne go 8 czerw ca 2015
r. 

UUSSTTAA  LLAAMM
wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci elek tro ener ge tycz nej ni skie go na pię cia na dział kach
ew. nr 67/7, 67/11, 67/12, 68/2, 69/3 z ob rę bu 4-02-12, dz. ew. nr 4/1 z ob rę bu 4-02-17
przy ul. Za wi ślań skiej w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

DDEE  CCYYZZ  JJAA  NNrr  3366//CCPP//22001155  0011..0099..22001155
oo uussttaa  llee  nniiuu  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjii  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ccee  lluu  ppuu  bblliicczz  nnee  ggoo

zgod nie z art. 6 usta wy z dnia 21.08.1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 782), po roz pa trze niu wnio sku RRWWEE  SSttoo  eenn  OOppee  rraa  ttoorr SSpp..  zz oo..oo., zło żo ne go 5 ma ja 2015 r.,
zmie nio ne go 24 czerw ca 2015r. 

UUSSTTAA  LLAAMM
wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie pod ziem nej li nii ka blo wej SN na czę ści dzia łek ew.
nr 6/29, 5/1, 3/39, 4/19, 4/20, 5/2, 20/3, 21/2, 20/4, 14/2, 14/11, 50/10, 50/28, 50/11, 51, 50/
29, 52, 47/23, 45/6, 42/4, 41/42, 41/44. 41/43, 15, 13/14, 13/11, 13/13, 13/15 z ob rę bu 4-16-
35 oraz czę ści dzie łek ew. nr 14/1, 48/2, 59/24, 59/26, 60/3, 60/4, 59/1z ob rę bu 4-16-37
w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy

DDEE  CCYYZZ  JJAA  NNrr  3377//CCPP//22001155  0011..0099..22001155
oo uussttaa  llee  nniiuu  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjii  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ccee  lluu  ppuu  bblliicczz  nnee  ggoo

zgod nie z art. 6 usta wy z dnia 21.08.1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz.782), po roz pa trze niu wnio sku MMiieejj  sskkiiee  ggoo  PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  WWoo  ddoo  cciiąą  ggóóww  ii KKaa  nnaa  llii  zzaa  ccjjii
ww mm..sstt..  WWaarr  sszzaa  wwiiee  SSppóółł  kkaa  AAkk  ccyyjj  nnaa,, zło żo ne go 15 ma ja 2015 r., zmie nio ne go 17 czerw ca 2015 r.

UUSSTTAA  LLAAMM
wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej bu do wie prze wo dów wo do cią go wych:
– DN 150 mm L ca 730 m w ul. Brze ziń skiej na odc. ul. Kło so wa - ul. Me hof fe ra,
– DN 100 mm L ca 350 m w ul. Łu czy wo na odc. Brze ziń ska - ul. Pi wo nio wa,
– DN 100 mm L ca 350 m w ul. Dwu siecz nej na odc. Brze ziń ska - ul. Pi wo nio wa,
– DN 100 mm L ca 350 m w ul. Ja bło ni na odc. ul. Brze ziń skiej - ul. Pi wo nio wa,
– DN 100 mm L ca 250 w ul. Sa mo siej ki na odc. ul. Brze ziń ska - HP za ostat nim pro jek to wa nym
przy łą cze niem wo do cią go wym,
– DN 100 mm L ca 330 m w ul. My śliw skiej na odc. ul. Brze ziń ska - HP za ostat nim pro jek to wa -
nym przy łą cze niem wo do cią go wym
na dział kach nr ew.:
– 27, 1/11, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, 1/7, 1/1, 1/6, 1/5, 18/21, 18/7, 18/6, 18/14, 18/1, 18/13, 18/
12, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/3, 18/22, 18/23, 18/24, 26/6, 26/7, 26/8, 34/
5, 34/6, 36, 19, 43/16, 43/17, 14/29, 14/25, 35/2, 41/3, 41/1 z ob rę bu 4-17-05,
– 32/2, 41/2, 44/140, 44/96, 55/3, 56/8, 56/6, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7, 58/2, 32/1, 39/11
z ob rę bu 4-17-01,
– 1, 33, 57/4, 59, 44/16, 44/4, 44/5, 64, 44/11, 44/9, 44/8, 44/6 z ob rę bu 4-17-06,
– 1/3, 1/2 z ob rę bu 4-17-08 w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

DDEE  CCYYZZ  JJAA  NNrr 3388//CCPP//22001155  zz 0077..0099..22001155  rr..
oo uussttaa  llee  nniiuu  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjii  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ccee  lluu  ppuu  bblliicczz  nnee  ggoo

zgod nie z art. 6 usta wy z dnia 21.08.1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 782), po roz pa trze niu wnio sku PPooll  sskkiieejj  SSppóółł  kkii  GGaa  zzooww  nniicc  ttwwaa  rree  pprree  zzeenn  ttoo  wwaa  nneejj  pprrzzeezz  MMaagg  --
ddaa  llee  nnęę  MMęę  ddrrzzyycc  kkąą SSpp..  zz oo..oo., zło żo ne go 23.06.2015 r. 

UUSSTTAA  LLAAMM
wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci ga zo wej Dz63PE mm Lz = 69,4 wraz z przy łą czem ga -
zo wym Dz25PE do bu dyn ku miesz kal ne go na dział kach ew. nr 65/3, 65/6, 75/5, 75/7 z ob rę -
bu 4-01-26 po ło żo nych w ul. Ła no wej i ul. Lan dwa row skiej w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza -
wy.

DDEE  CCYYZZ  JJAA  NNrr 3399//CCPP//22001155  zz 0077..0099..22001155  rr..
oo uussttaa  llee  nniiuu  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjii  iinn  wwee  ssttyy  ccjjii  ccee  lluu  ppuu  bblliicczz  nnee  ggoo

zgod nie z art. 6 usta wy z dnia 21.08.1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 782), po roz pa trze niu wnio sku RRWWEE  SSttoo  eenn  OOppee  rraa  ttoorr SSpp..  zz oo..oo., zło żo ne go 25.06.2015 r. 

UUSSTTAA  LLAAMM
wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci elek tro ener ge tycz nej SN i nn na dział kach ew.
nr 17/7, 17/5, 111, 6/1, 5/6, 5/5, 11/3, 13/3, 10/18, 9/18 z ob rę bu 4-01-27 po ło żo nych w ul.
Kę pa Tar cho miń ska w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.
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– Nie ma chy ba Po la ka, któ ry
nie znał by na zwi ska An ders. Jak
to jest być dziec kiem le gen dy?

– To, że by łam wy cho wa na
w bar dzo pa trio tycz nym do mu
i że ro dzi ce wszę dzie bra li mnie
ze so bą od ma łe go dziec ka, bar -
dzo mi te raz po ma ga. Od za wsze
by łam bo wiem przy zwy cza jo na, że
cho dzi łam z ro dzi ca mi na ja kieś
ofi cjal ne aka de mie, pod czas któ -
rych sie dzia łam w pierw szym rzę -
dzie. Mo je dzie ciń stwo by ło po -
dzie lo ne. Z jed nej stro ny bar dzo
nor mal ne, po nie waż uro dzi łam
się w An glii i oj ciec, cho dząc
po uli cy, był oso bą ano ni mo wą.
By li śmy bar dzo bli sko ze so bą,
spę dza li śmy ra zem du żo cza su,
czę sto ra zem czy ta li śmy. Z dru -
giej stro ny, by ło ofi cjal ne ży cie
emi gra cji i ge ne rał An ders bar -
dzo się w nie an ga żo wał. Cza sem
wy stę po wał w mun du rze, cza sem
w cy wi lu, ale za wsze od no szo no
się do nie go z wiel kim re spek tem.
By ło wie le ofi cjal nych spo tkań,
aka de mii, klu by, re stau ra cje. Ro -
dzi ce ni gdy nie py ta li mnie, czy
chcę na nie iść. Po pro stu szłam

tam, sie dzia łam w pierw szym rzę -
dzie i przy znam – tro chę mnie to
wte dy nu dzi ło. Utkwił mi w pa -
mię ci ob raz oj ca w mun du rze,
do któ re go wszy scy mó wi li: „Czo -
łem, pa nie ge ne ra le”, a on od po -
wia dał: „Czo łem, żoł nie rze”. I te -
raz, gdy bio rę udział w ja kichś ofi -
cjal nych uro czy sto ściach, pod czas
któ rych pa da ją ta kie sło wa, przy -
po mi na mi się dzie ciń stwo. Gdy
by łam na sto lat ką, oj ciec cho ro -
wał. To by ły cię żkie chwi le, ale
cią gle spę dza łam z nim du żo cza -
su. I ca ły czas oj ciec in te re so wał
się tym, co dzie je się na świe cie.
To po nim odzie dzi czy łam to za -
in te re so wa nie.

– Cze go mło dzi lu dzie po win ni
się dziś uczyć od ge ne ra ła An der -
sa? Ja ka jest lek cja tam te go po -
ko le nia dla współ cze snych Po la -
ków?

– Ho no ru, pa trio ty zmu, lo jal -
no ści, od wa gi i kon se kwen cji
w dzia ła niu. Oj ciec nie bał się
tych, któ rzy by li prze ciw ko nie -
mu. Wie dział do kład nie, cze go
chce, od wa żnie, ale z roz wa gą
zmie rzał do ce lu. To są bar dzo

do bre ce chy. Gdy by oj ciec nie po -
sia dał tych cech, nie wy pro wa dził -
by prze szło 120 tys. osób ze
Związ ku So wiec kie go. Miał wi zję
i był oso bą zde cy do wa ną. Po tra fił
to zro bić wbrew wszyst kim prze -
ciw no ściom. Hi sto ria jest bar dzo
wa żna dla mło dzie ży, bo z niej
czło wiek mo że czer pać wzor ce
i przez jej pry zmat kształ to wać
swo ją przy szłość. Pol ska mia ła cu -
dow nych bo ha te rów i nie mo żna
o nich za po mnieć. Oj ciec nie wąt -
pli wie do nich na le żał. Był nie tyl -
ko wo dzem, ale ta kże mę żem sta -
nu. Au ten tycz nym li de rem, a to
jest wa żna ce cha. We współ cze -
snym świe cie bra ku je nam li de -
rów, nie tyl ko w Pol sce. Znisz czo -
no wie le au to ry te tów. Dzi siaj mu -
si my je od bu do wy wać i war to to
ro bić czer piąc z hi sto rii i tra dy cji.
Mar sza łek Pił sud ski po wie dział
kie dyś: „Na ród, któ ry nie sza nu je
swej prze szło ści, nie za słu gu je
na sza cu nek te raź niej szo ści i nie
ma pra wa do przy szło ści.”

– Kim jest An na Ma ria An -
ders?

– Uro dzi łam się w Lon dy nie.
Pa trio tycz na at mos fe ra ge ne ral -
skie go do mu prze są dzi ła o mo im
cha rak te rze, po glą dach i po sta wie
ży cio wej. Kształ ci łam się w Wiel -
kiej Bry ta nii, na Uni wer sy te cie
w Bri sto lu koń cząc fi lo lo gie fran -
cu ską i hisz pań ską. Skoń czy łam
ta kże stu dia eko no micz ne w USA
na Uni wer sy te cie w Bo sto nie,
uzy sku jąc ty tuł MBA (Ma ster of
Bu si ness Ad mi ni stra tion). Mam
zdol no ści lin gwi stycz ne, któ re
spra wia ją, że mó wię bie gle sze -
ścio ma ję zy ka mi (an giel ski, wło -
ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pań -
ski no i oczy wi ście pol ski). Pra co -
wa łam w Biu rze Pra so wym UNE -
SCO w Pa ry żu, zy sku jąc bo ga te
do świad cze nie me dial ne i pra so -
we. Przez wie le lat pra co wa łam
w świa to wej fir mie z bra nży prze -
my słu naf to we go, po zna łam Bli -
ski i Da le ki Wschód, Au stra lię,

Ka na dę, Sta ny Zjed no czo ne
i Ame ry kę Po łu dnio wą. W 1984
ro ku w trak cie uro czy sto ści 40.
rocz ni cy Zwy cię stwa pod Mon te
Cas si no, po zna łam przy szłe go
mę ża – puł kow ni ka Ro ber ta Co -
sta, ame ry kań skie go dy plo ma tę
woj sko we go w Rzy mie, któ ry póź -
niej pra co wał w Pen ta go nie u Se -
kre ta rza Obro ny w ad mi ni stra cji
pre zy den ta USA Ro nal da Re aga -
na. W 1993 ro ku uro dził się mój
je dy ny syn Ro bert Wła dy sław Co -
sta, kon ty nu ują cy woj sko we tra -
dy cje dziad ka ge ne ra ła i oj ca puł -
kow ni ka, gdyż w 2015 otrzy mał
pierw szy sto pień ofi cer ski w ame -
ry kań skiej ar mii. Od 2011 ro ku,
po śmier ci mo jej ma my pod ję łam

w Pol sce kon ty no wa nie mi sji ge -
ne ra ło wej Ire ny Re na ty An ders,
któ ra nie stru dze nie od 1991 ro ku
dba ła o pie lę gno wa nie pa mię ci
o ge ne ra le An der sie i je go żoł -
nier zach. Po od wie dze niu Ro sji
i Uz be ki sta nu po sta no wi łam do -
koń czyć dzie ło oj ca i po móc
w po wro cie do Pol ski po tom kom
Po la ków, któ rzy do dziś ży ją w by -
łych re pu bli kach so wiec kich,
a chcie li by wró cić do oj czy zny
swych przod ków. W tym ce lu po -
wo ła łam naj pierw Sto wa rzy sze nie
im. Ge ne ra ła Wła dy sła wa An der -
sa, a na stęp nie Fun da cję je go
imie nia, któ rej je stem pre ze sem.

– Je śli zo sta nie Pa ni se na to -
rem, za miesz ka Pa ni w Pol sce?

– Prak tycz nie już miesz kam
w Pol sce. Wię cej cza su spę dzam
w kra ju niż w USA. Je że li zo sta nę
se na to rem, w ca łej peł ni po świę cę
się słu żbie pu blicz nej w kra ju. Ja
czu ję się po trzeb na tu taj. Uczest ni -
cząc w wie lu spo tka niach i uro czy -
sto ściach pa trio tycz nych w Pol sce
zro zu mia łam, że choć uro dzi łam
się Lon dy nie po II woj nie świa to -
wej, to je stem dla wie lu Po la ków
re pre zen tant ką war to ści II Rze czy -
po spo li tej, któ rej ca łe ży cie po świę -
cił mój oj ciec. Chcę do pi sać ostat ni
roz dział do je go dzie ła. I dla te go
czu ję, że mo je miej sce jest w Pol -
sce. Ko ło hi sto rii się za my ka. Ge -
ne rał An ders, któ re mu nie da ne
by ło żyć w wol nej Pol sce, wbrew
swym wro gom i prze śla dow com,
po wró cił do Oj czy zny w oso bie
swo jej cór ki. Wie rzę, że oj ciec jest
dum ny z mo jej de cy zji.

Rozmawiał GW

Jestem córką generała. Nie dam się!
� Rozmowa z Anną Marią Anders, córką generała Władysława Andersa.

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
zaprasza na niezwykły

Koncert Chwały Polskiego Tryumfu,
który odbędzie się pod wysokim patronatem

Córki Generała Władysława Andersa
pani Anny Marii Anders

Marszałek Konfederacji Obywateli Kresów
Rzeczypospolitej.

W programie:
perły muzyki klasycznej w wykonaniu artystów

z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im.
Karola Szymanowskiego

program kabaretowo-satyryczny
Jana Pietrzaka

zachwycający program artystyczny w wykonaniu Chóru
Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych

„Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”
pod dowództwem Tadeusza Kucharskiego.

W programie także promocja książki Anny Marii Anders
„Córka Generała i Piosenkarki” oraz prezentacja idei
budowy łuku triumfalnego Bitwy Warszawskiej (1920)

na 100. rocznicę Bitwy.
Uroczystość i Koncert rozpocznie się 14. października 2015

o godz. 19.00 w Galerii Porczyńskich – Kolekcji im. Jana
Pawła II przy Placu Bankowym 

(wejście od Elektoralnej).
Wstęp wolny!!!

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie
udziału w wydarzeniu pod numerem tel. 511 225 247 lub

e-mailem na adres internetowy: instytut@2com.pl

reklama w „Echu”



Po ośmiu la tach od otwar cia
w War sza wie pierw sze go par kin -
gu P+R nikt nie ma już wąt pli wo -
ści, że sys tem dzia ła. Kie row cy
zo sta wia ją sa mo cho dy na jed nym
z trzy na stu par kin gów (naj więk -
szy jest na Mło ci nach) i prze sia -
da ją się do ko mu ni ka cji miej skiej,
naj czę ściej me tra lub SKM -ki,
na czym ko rzy sta ją wszy scy.

Na Bia ło łę ce nie ma ani jed ne go
P+R, choć od lat mó wi się o bu -
do wie par kin gu w Płu dach.
Wszyst ko wska zu je na to, że prę -
dzej sko rzy sta my z par kin gu
na Że ra niu.

Za rząd Trans por tu Miej skie go
ogło sił prze targ na „przy go to wa -
nie opra co wa nia w za kre sie ana -
li zy lo ka cyj nej oraz wiel ko ścio -

wej par kin gu P+R Że rań”. Fir -
ma, któ ra go wy gra, prze pro wa -
dzi ba da nie ru chu, osza cu je wła -
ści wą licz bę miejsc po sto jo wych
dla sa mo cho dów i ro we rów
i przy go tu je kon cep cję ar chi tek -
to nicz ną. Par king zo sta nie wy bu -

do wa ny na po ro śnię tej chasz cza -
mi i drze wa mi-sa mo siej ka mi
dział ce obok wę zła Ma ry wil skiej
z Pło cho ciń ską, po je go pół noc -
no -za chod niej stro nie. Bę dzie
tam mo żli wość prze siad ki
do SKM -ki i po cią gów Ko lei Ma -
zo wiec kich. Do jazd ze sta cji Że -
rań do Dwor ca Gdań skie go zaj -
mu je 12–14 mi nut, do Dwor ca
Cen tral ne go – 20 mi nut.

Na ra zie nie zna my na wet przy -
bli żo nej da ty otwar cia par kin gu.

Do mi nik Ga dom ski

P+R na Żeraniu szybciej niż w Płudach?
� Wraca temat P+R Żerań. ZTM szuka firmy, która przygotuje wstępną
koncepcję parkingu.

– W ja kich oko licz no ściach
po wsta ła Fun da cja Lex Spe cia -
lis?

– Bra łem udział w wy pad ku
dro go wym. W szpi ta lu da łem się
na mó wić na pod pi sa nie umo wy
z fir mą zaj mu ją cą się uzy ski wa -
niem od szko do wań od ubez pie -
czy cie li. Za na pi sa nie kil ku pro -
stych pism po trą ci ła so bie 25%
z mo je go od szko do wa nia. Na -
stęp nie wy mu si ła na mnie skie ro -
wa nie spra wy do są du. Z kwo -
ty 10 000 zł za są dzo nej z wy ro ku
otrzy ma łem nie ca łe 3000 zł.
Z te go po wo du ra zem z kil ko ma
praw ni ka mi po sta no wi li śmy po -
wo łać fun da cję, któ ra bez płat nie
po ma gać bę dzie oso bom po szko -
do wa nym w wy pad kach.

– Ja ką po moc ofe ru je Fun da -
cja?

– Fun da cja 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. Po nad to Fun da cja
zaj mu je się bez płat ną po mo cą
praw ną dla ubez pie czo nych po -
sia da ją cych po li sy od nie szczę śli -
wych wy pad ków lub na ży cie.

– W ja kich głów nie spra wach
zwra ca ją się do Pań stwa Wa si
pod opiecz ni?

– Ubez pie czy cie le za ni ża ją wy -
so kość kwot od szko do wań, od -
ma wia ją wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
lub zmniej sza ją wy so kość
uszczerb ku na zdro wiu. Praw ni cy
fun da cji pi szą od wo ła nia do ubez -
pie czy cie li. Je że li to nie po ma ga,
kie ru je my po zwy do są du.

– Czy fak tycz nie nie po bie ra -
cie wy na gro dze nia za pro wa dze -
nie spraw?

– Fun da cja nie pro wa dzi dzia -
łal no ści go spo dar czej, utrzy mu -
je my się z dat ków i da ro wizn. Je -
dy nie w przy pad ku, gdy pro wa -
dze nie spra wy ge ne ru je kosz ty
biu ro we i wy sy łek ko re spon den -
cji, pro si my o zwrot wy dat ków,
zwy kle jest to kwo ta od 20
do 50 zł. Po ra dy praw ne, czy re -
da go wa nie pism wy ko nu je my za -
wsze bez płat nie.

– Ja kie pro ble my ma ją oso by
po szko do wa ne w wy pad kach
przy uzy ska niu od szko do wa nia
od ubez pie czy cie li?

– Pro ble mem jest prze wle ka -
nie po stę po wań przez ubez pie -
czy cie li oraz za ni ża nie od szko do -
wań. Prak tycz nie w ka żdej spra -
wie, aby uzy skać od po wied nie
od szko do wa nie, na le ży skie ro wać
spra wę do są du. Na si praw ni cy
usta li li, że ubez pie czy cie le śred -
nio do bro wol nie wy pła ca ją jed ną
trze cią, te go co orze ka ją są dy.
Pro ble mem są rów nież tzw. kan -
ce la rie od szko do waw cze, któ re
czy ha ją, by prze jąć spra wę.
Za na pi sa nie pro ste go zgło sze -
nia szko dy, za któ re Fun da cja
nie po bie ra wy na gro dze nia, za -
bie ra ją znacz ną część od szko do -
wa nia.

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

Miałeś wypadek? Fundacja bezpłatnie
pomoże uzyskać odszkodowanie
� Rozmowa z Prezesem Fundacji Lex Specialis Łukaszem Snopczyńskim.

Dojazd
ze stacji Żerań do Dworca
Gdańskiego zajmuje
12–14 minut, do Dworca
Centralnego – 20 minut.

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. 502-280-72022



5 mi lio nów wy po ży czeń i 230
tys. ak tyw nych użyt kow ni ków
– sta ty sty ki war szaw skie go sys te -
mu ro we ru pu blicz ne go są im po -
nu ją ce, jed nak Bia ło łę ka w du żej
mie rze po zo sta je bia łą pla mą.
Obec nie w dziel ni cy są tyl ko czte -
ry wy po ży czal nie: dwie na Tar cho -
mi nie (przy ra tu szu i przy stan ku
tram wa jo wym Sta re Świ dry), jed -

na na No wo dwo rach i jed na
na wschod niej Bia ło łę ce. Na no -
we wy po ży czal nie za no si się do -
pie ro w 2017 ro ku.

– Umo wa z obec nym ope ra to -
rem trwa do koń ca 2016, dla te go
już te raz chce my roz ma wiać
o przy szło ści sys te mu – mó wi Mi -
ko łaj Pień kos z Za rzą du Dróg
Miej skich. – W cią gu kil ku lat

tech no lo gia po szła do przo du, dziś
war sza wia cy chcie li by wy po ży czać
ro wer przez smart fo na i pła cić kar -
tą, po pra wi ła się też ja kość ba te rii
sło necz nych. Ve tu ri lo w 2017 ro ku
bę dzie na pew no no wo cze śniej sze.

W trwa ją cych kon sul ta cjach
miesz kań cy Bia ło łę ki nie są zbyt
ak tyw ni. Naj wię cej po my słów
na no we wy po ży czal nie jest na Tar -
cho mi nie. Zgło szo no m.in. sta cje
przy pę tli Tar cho min Ko ściel ny,
wzdłuż My śli bor skiej (przy Świa to -
wi da, Ćmie low skiej i Me hof fe ra)
i przy Bia ło łęc kim Ośrod ku Kul tu -
ry. Już kil ka osób za pro po no wa ło
wy po ży czal nię na przy stan ku au to -
bu so wym „Kon wa lio wa”, z któ re go
– dzię ki no wej dro dze na mo ście
Gro ta-Ro wec kie go – jest dość bli -
sko na le wy brzeg Wi sły. Wschod -
nia Bia ło łę ka jest na ra zie „mil czą -
ca” – je dy ną pro po zy cją jest park
na Ma gicz nej.

Do mi nik Ga dom ski

Pro po zy cje mo żna zgła szać
na stro nie otwar ty plan.org/ve tu ri -
lo/bia lo le ka -pra ga -po lnoc -tar go -
wek.
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Gdzie będą nowe wypożyczalnie Veturilo?
� Trwają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Veturilo. Propozycje nowych
stacji można zgłaszać do 13 października.



Ja kie są Ką ty Gro dzi skie – ka -
żdy wi dzi. Dziu ra wa jezd nia, brak
chod ni ków. Nie ma od wod nie nia.
Wą ską uli cą je żdżą sa mo cho dy
oso bo we i au to bu sy. Po bo czem
do szko ły cho dzą dzie ci. Miesz -
kań cy wschod niej Bia ło łę ki od lat
nie mo gą do pro sić się re mon tu.

Miesz kań cy mó wią: ba sta!
Mię dzy in ny mi na na szym fo -

rum da ją wy raź nie do zro zu mie -
nia, że ma ją dość tej sy tu acji:

„Ką ty Gro dzi skie!!! Kie dy bę dzie
ja kiś re mont? Kie dy bę dę mógł
iść chod ni kiem bez oba wy o wła -
sne zdro wie? Dla cze go w nie któ -
rych miej scach nie ma chod ni ka?
Kto zro bi z tym po rzą dek?”
– grzmi je den z in ter nau tów,
a wtó ru ją mu ko lej ni. For mo wicz
„#Zką tów: „Miesz kań cy Ką tów
Gro dzi skich bun tu ją się już
od po nad 10 lat. By ły spo tka nia
z rad ny mi, bur mi strza mi, któ rzy
za wsze przy cho dzą z „do brą no -

wi ną „, że nic nie da się zro bić, bo
oni i za i prze ciw, ale grun ty pry -
wat ne. Ca ła PO to „nie da się „.
By ło mnó stwo re por ta ży w pra sie.
Lu dzie la ta mi nie wy cho dzą z do -
mów z wóz ka mi, bo trze ba cho -
dzić po ru chli wej uli cy, na wet nie -
oświe tlo nej. Ta uli ca to praw dzi -
we ką ty, ale wła dze ma ją to
gdzieś. Zo bacz cie, jak wy glą da ją
głów ne uli ce Zie lo nej Bia ło łę ki:
Bia ło łęc ka, Ką ty, a zo bacz cie jak
pięk niej uli ce tam gdzie miesz ka -
ją rad ni (Ru sko wy Bród). Bha wo
my. Dla sie bie za wsze znaj dzie my
ka sę, a ciem ne mu lu do wi rzu ci my
ko lej ny plac za baw, niech się ga -
wiedź cie szy” – grzmi. Ką ty nie
ma ją na wet ka na li za cji. „Na Be -
ren so na się skoń czy ło. Bra wo!
Naj bar dziej przy kre, że tu taj
miesz ka ją lu dzie od kil ku dzie się -
ciu lat, jesz cze włą cza jąc wieś
do War sza wy za czę to im obie cy -
wać miej skie me dia i chod ni ki”
– pi sze in ny użyt kow nik.

Krót ko mó wiąc: jest źle.

Tyl ko jed no skrzy żo wa nie
O pro ble mie Ką tów Gro dzi -

skich urzęd ni cy z ra tu sza
przy Mo dliń skiej wie dzą od lat.
– Do sko na le zda je my so bie spra -
wę, że uli ca wy ma ga prze bu do wy

i oświe tle nia – przy zna je Ma rze na
Gaw kow ska, rzecz nicz ka pra so wa
bia ło łęc kie go ma gi stra tu. Jed nak
jest to dro ga po wia to wa za rzą dza -
na przez ZDM. – Wie lo krot nie
wy stę po wa li śmy do Za rzą du
Dróg Miej skich o mo der ni za cję
tej wa żnej dla Zie lo nej Bia ło łę ki
dro gi. Jak na ra zie po wstał frag -
ment chod ni ka oraz oświe tle nie
na jed nym jej od cin ku. Do bra
wia do mość jest ta ka, że prze bu -
do wie ule gnie skrzy żo wa nie ulic
Zdziar skiej i Ką ty Gro dzi skie,
któ re jest nie bez piecz ne i w obec -
nym kształ cie unie mo żli wia ko -
rzy sta nie z nie go przez au to bu sy
ko mu ni ka cji miej skiej. Ma my za -
bez pie czo ne na ten cel 10 mln zł,
już roz po czę ły się pra ce pro jek to -
we. W ra mach tej in we sty cji prze -

bu do wa ny zo sta nie ta kże most
na rze ce Dłu giej w cią gu uli cy
Zdziar skiej – mó wi Gaw kow ska.

ZDM umy wa rę ce
Za rząd Dróg Miej skich jest od -

po wie dzial ny za re mon ty, na pra -
wy, ukła da nie chod ni ków i in sta -
la cję la tarń. Ostat ni raz pra cow -
ni cy te go urzę du po ja wi li się tu
w 2011 ro ku. „Wy do by li śmy
z ciem no ści uli cę Ką ty Gro dzi -
skie. Tę krę tą, bia ło łęc ką dro gę
oświe tla 47 no wych opraw za si la -
nych z no we go oka blo wa nia. To
ko lej na bu do wa oświe tle nia
od pod staw po pra wej stro nie Wi -
sły. Jej koszt za mknął się kwo -
tą 177 tys. zł” – czy ta my w ko mu -
ni ka cie pra so wym. Co jed nak
z resz tą? Mi ko łaj Pień kos z biu ra
pra so we go dro go wców dał nam
do zro zu mie nia, że ZDM nie
tknie tej uli cy.

– Za rząd Dróg Miej skich zaj -
mu je się bie żą cym utrzy ma niem
i re mon ta mi ulic. Za prze bu do wy,
bu do wy i roz bu do wy ulic od po -
wia da Za rząd Miej skich In we sty -
cji Dro go wych – mó wi. Ty le że
ZMID nie pla nu je tu żad nych
prac. Czy Ką ty Gro dzi skie ska za -
ne są na wiecz ne po tę pie nie? Mo -
że oca li je od te go ka plicz ka
przy skrzy żo wa niu z Be ren so na,
przed któ rą znaj du je się daw ny
pe ron przy stan ko wy. Po cho dzi
z… 1981 ro ku.

Prze my sław Bur kie wicz
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– Naj wa żniej sze dzia ła nia
w ogro dach w paź dzier ni ku to…?

– Sa dze nie. Więk szość drzew
i krze wów, zwłasz cza tych ku -
po wa nych z od kry ty mi ko rze -
nia mi, po win no się sa dzić
wła śnie te raz. Szcze gól nie
do brze jest po sa dzić w tym
mie sią cu ró że, któ re zdą żą się
uko rze nić przed zi mą. Dla nich
wy bie ra my miej sca sło necz ne
i osło nię te przed wia trem,
z pod ło żem o du żej za war to ści
próch ni cy. Dwa ty go dnie wcze -
śniej ta kie miej sce na le ży głę -
bo ko prze ko pać, a zie mię wy -
mie szać z na wo zem do róż al bo
do brze roz ło żo nym kom po -
stem. Po po sa dze niu ró ża ne
krze wy trze ba ob sy pać kop czy -
kiem zie mi na wy so kość ok. 20
cen ty me trów.

Zresz tą nie tyl ko ró że war to
kop czy ko wać – ta kie ob sy pa nie
zie mią do brze po słu ży też in ny
ro śli nom, szcze gól nie tym po cho -
dzą cym z cie plej szych re jo nów.

– A je śli nasz ogród to nie ko -
niecz nie krze wy?

– Je śli wo li my by li ny, ro śli ny
ce bu lo we i jed no rocz ne, to ta kże
do bry czas na za ję cie się ni mi.
Wie le ro ślin jed no rocz nych za -
kwit nie wcze śniej po zi mie, je śli
po sie je my je je sie nią. Do po ło wy
mie sią ca sa dzi my też nie któ re
ro śli ny ce bu lo we, a te, któ re nie
po win ny zi mo wać – wy ko pu je my
i od po wied nio prze cho wu je my.

– A gdy już wszyst ko jest wy -
ko pa ne, po sa dzo ne i po sia ne?

– Wte dy po zo sta je na wo że nie.
Pa mię taj my jed nak, że nie
wszyst kie na wo zy na da ją się
do uży wa nia je sie nią. Do brze

też na wo zy roz kła dać ko li ście
w pew nej od le gło ści od pni
– więk szość drob nych ko rze ni,

po bie ra ją cych wo dę wraz z so -
la mi mi ne ral ny mi, znaj du je
się mniej wię cej na wy so ko ści
rzu tu ko ro ny drze wa bądź
krze wu.

Naj le piej zaś po wie rzyć swój
ogród fa chow co wi. To nie praw -
da, że za trud nie nie ar chi tek ta
kra jo bra zu zwią za ne jest
z ogrom ny mi kosz ta mi. Zy sku je -
my za to pew ność, że nasz ogród
bę dzie miał pro fe sjo nal ną opie -
kę, ro śli ny bę dą dłu go cie szy ły
oczy a wszyst ko bę dzie się skła -
da ło na har mo nij ną ca łość.

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

Jak przygotować ogród do zimy?
� Październik w ogrodach to czas przygotowań do zimy. Z Justyną Tuszyńską, architektem
krajobrazu, rozmawiamy o tym, co zrobić, by nasze rośliny zdrowo przezimowały.

Kąty Grodziskie: wiejska szosa w granicach miasta
� Ulica Kąty Grodziskie jest ulicą tylko z nazwy. – Zwykła wiejska szosa bez chodników! Miasto się rozrasta, powstają nowe bloki, a tutaj wciąż
mamy średniowiecze – grzmią mieszkańcy.

Czy Kąty Grodziskie
skazane są na wieczne
potępienie? Może ocali je
od tego kapliczka
przy skrzyżowaniu
z Berensona, przed którą
znajduje się dawny peron
przystankowy. Pochodzi
z… 1981 roku.

Chodniki przy tej kapliczce u zbiegu Kątów i Berensona
pochodzą z 1981 roku. Służyły wtedy jako przystanki. Wtedy też

były to ostatnie roboty drogowe na tej ulicy.
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Je cha łam au to bu sem li nii 126
od Szpi ta la Bród now skie go do ra tu -
sza Bia ło łę ki. To by ła dość nie przy -
jem na przy go da, po nie waż kie row ca
bar dziej niż na kie ro wa niu au to bu -
sem skon cen tro wa ny był na roz mo -
wach przez te le fon. Za śmie wał się
i dow cip ko wał. Pierw szą wpad kę za -
li czył jesz cze na Wy soc kie go na
Bród nie. Za miast po je chać pro sto,
w Ma ry wil ską, skrę cił na wjazd
na Tra sę To ruń ską w kie run ku Ma -
rek. Zo rien to wał się, że po peł nił błąd
i za czął wy co fy wać. I krzy czał do pa -
sa że rów: – Wi dać coś? Nikt za mną
nie stoi? Nie wja dę w ni ko go?

Po tem by ło już tyl ko go rzej. Pan
kie row ca ca ły czas roz ma wiał przez
te le fon. Przy Pro le ta riat czy ków
gwał tow nie za ha mo wał, że by nie
wje chać w sto ją ce w kor ku sa mo -
cho dy. Przy Ku piec kiej po my lił

jezd nie Ma ry wil skiej, po je chał nie
tą jezd nią co po trze ba i omi nął
przy sta nek. Gdy sto ją cy na nim pa -
sa że ro wie ma cha li, by się za trzy -
mał, ten tyl ko po pra wił blu eto oth
w uchu i dał ga zu.

Ro zu miem, że ka żdy mo że się
po my lić. Kie row ca nie jest wszech -
wie dzą cy i mo że skrę cić nie w tę uli -
cę, co po trze ba. Jed nak roz ma wia -
nie przez te le fon i zaj mo wa nie się
po ga du cha mi do te go stop nia, by
po peł nić ty le gaf na krót kiej tra sie
to gru ba prze sa da. Tu mo gło dojść
do tra ge dii.

Czy tel nicz ka z Tar cho mi na

Ko men tu je Igor Kraj now,
rzecz nik pra so wy Za rzą du
Trans por tu Miej skie go:

Zgod nie z Ko dek sem Dro go -
wym kie row ca nie mo że roz ma -

wiać przez te le fon trzy ma ny
w dło ni. Pra wo nie za bra nia roz -
mów przez te le fon w przy pad ku
ko rzy sta nia z ze sta wu gło śno mó -
wią ce go lub słu cha wek (prze wo -
do wych czy też blu eto oth).
W umo wach z prze woź ni ka mi nie
ma my rów nież za pi sów za bra nia -
ją cych roz mów w sy tu acji, kie dy
te le fon nie jest trzy ma ny w dło ni.
Co nie zna czy jed nak, że po chwa -
la my ta kie prak ty ki. Uwa ża my, że
kie row cy przede wszyst kim po -
win ni sku pić się na jeź dzie i na sy -
tu acji na dro dze. Je śli z po wo du
roz mo wy przez te le fon kie row ca
stwo rzył za gro że nie al bo omi nął
przy sta nek, zo sta ło to udo ku men -
to wa ne i wpły nie do nas ofi cjal ne
za wia do mie nie lub skar ga, to
z pew no ścią zo sta nie prze pro wa -
dzo ne po stę po wa nie wy ja śnia ją ce.

Kierowca mógł nas zabić,
bo gadał przez telefon
� „Każdy ma prawo się pomylić, nawet kierowca autobusu. Ale nie wtedy, gdy jak
najęty gada przez telefon. O mało nie rozbił pojazdu, omijał przystanki po drodze,
za to zaśmiewał się gadając przez komórkę ze swoim znajomym” – żali się w liście
do redakcji Czytelniczka z Tarchomina.



3-POKOJOWE SPRZEDAM

SSpprrzzeeddaamm  ppiillnniiee  MM--44,,  II ppiięęttrroo,,  cceennttrruumm  PPuułłttuusskkaa,,
550099--553333--  661166

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 53 mkw 660-281-236

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·DZIAŁKA REKREACYJNA Chomiczówka
ROD Wirnik ul. Księżycowa. Tel
664-17-17-15

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

NAUKA
·Keyboard, pianino lekcje 502-935-359
·Polski szkoła średnia, matura 602-678-811
·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 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
·Mycie pomników 533-015-899
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

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 Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Remonty A-Z gwarancja 792-520-035

·AAAUsługi Brukarskie KOMPLEKSOWO!!!
Dogodne terminy! Z materiałem lub bez. Tel.
604-522-602

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

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

Biuro rachunkowe Rabacik sp. z o.o.
poprowadzi każdą księgowość oraz kadry

i płace za 50% ceny rynkowej. tel.
535-003-603

·KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres 500-078-008
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948
·Pożyczki/Chwilówki dla zadłużonych. Gotówka
od ręki w Biurze. Tel. 531-338-217

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116
·Kancelaria radcy prawnego z siedzibą
w Warszawie specjalizująca się w prawie
nieruchomości oraz w prawie rodzinnym
i cywilnym z powodzeniem prowadzi sprawy
o zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
o ustanowienie służebności, o rozwód, separację,
alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku,
sprawy spadkowe. Zapisy telefoniczne od
poniedziałku do piątku pod numerem telefonu
502-250-650

ZDROWIE I URODA

Ośrodek Psychoterapia Zielone Zacisze
zaprasza do skorzystania z usług

psychiatry, psychologa,
psychoterapeuty.

www.psychoterapiazz.pl, 573-050-052

DAM PRACĘ
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Firma zatrudni pracowników ochrony, mile
widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
Tel. 22 890-03-94
·Pracowników do ochrony Osiedli
Mieszkaniowych w Warszawie tel.
601-586-387
·Zatrudnię dostawcę do pizzerii W-wa Bielany
22 22-5-9999

ZZaattrruuddnniimmyy  kkoobbiieettyy  ddoo  hhuurrttoowwnnii  ooddzziieeżżyy,,  pprraaccaa
ppoolleeggaa  nnaa  sseeggrreeggoowwaanniiuu  uubbrraańń,,  mmeettkkoowwaanniiuu,,

sskkaannoowwaanniiuu,,  kkoommpplleettoowwaanniiuu  wwyyssyyłłeekk  iittpp..  MMiieejjssccee
pprraaccyy  mmaaggaazzyynn  nnaa  BBiieellaannaacchh..  PPrraaccaa  ww mmaaggaazzyynniiee
ww ssyysstteemmiiee  22--zzmmiiaannoowwyymm  ((66--1144,,  1144--2222  ++ ssoobboottyy
11 zzmmiiaannaa))..  UUmmoowwaa  zzlleecceenniiee  1100  zzłł  nneettttoo//hh..  PPrraaccaa

oodd  zzaarraazz  nnaa  ddłłuużżsszzyy  ookkrreess  cczzaassuu,,  tteell..  669988--669988--550011

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ KUPIĘ
TEL. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części, silniki, ramy,
baki, koła, kosze itd 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

KURSY, SZKOLENIA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. tel.
510-490-071

OGŁOSZENIA DROBNE
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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



Od 21 wrze śnia 518 kur su je no -
wą tra są przez most Gro ta -Ro -
wec kie go i ul. Sło wac kie go.
W obec nym kształ cie to jed na
z naj go rzej po my śla nych li nii
w War sza wie, „przy spie szo na” tyl -
ko z na zwy. Na No wo dwo rach
i Tar cho mi nie jest wła ści wie li nią
lo kal ną, na Że ra niu – pod sta wo -
wym au to bu sem do wo żą cym
do me tra, na Żo li bo rzu, Mu ra no -
wie i w Śród mie ściu uzu peł nia
ko mu ni ka cję miej ską, m.in. do -
wo żąc pa sa że rów do Ar ka dii,
Uni wer sy te tu War szaw skie go,
Zło tych Ta ra sów i Dwor ca Cen -
tral ne go. Za zwy czaj kur su je nie -
zgod nie z roz kła dem.

– Naj więk sze od chy le nia od
roz kła du wy stę pu ją na ul. Świę to -
krzy skiej – mó wi Mag da le na Po -
toc ka, rzecz nicz ka Za rzą du
Trans por tu Miej skie go. – Nie ste ty
te go ty pu pro ble my wy stę pu ją
czę sto w przy pad ku li nii o dłu gich
tra sach, czy li łą czą cych od le głe
osie dla z cen trum mia sta.

Jak po ka zu je prak ty ka, naj le -
piej w ro li au to bu su do wo żą ce go

do me tra spraw dza ją się li nie mo -
żli wie naj krót sze, ob słu gi wa ne
przez prze gu bo we au to bu sy, ta kie
jak E -7, E -8,527 czy na wet 101 al -
bo kie dyś 508. Tym cza sem 518
po ka żdym do wie zie niu pa sa że -
rów z Że ra nia do sta cji Ma ry -
mont je dzie jesz cze 7 km w głąb
mia sta, gdzie zła pa nie opóź nie nia
jest pra wie pew ne. Co wię cej, li -

nia nie jest obec nie ob słu gi wa na
naj więk szy mi, prze gu bo wy mi au -
to bu sa mi.

– W imie niu miesz kań ców ko -
rzy sta ją cych z li nii 518 skła dam
sta now czy pro test prze ciw ko kie -
ro wa niu do ob słu gi li nii au to bu -
sów 12-me tro wych – pi sze rad ny

Woj ciech Tu masz w li ście do Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go.
– Do ma gam się jak naj szyb szej
zmia ny ta bo ru, tak aby li nią tą
kur so wa ły wy łącz nie au to bu sy
wiel ko po jem ne.

– Dłu gi ta bor zo stał skie ro wa ny
do ob słu gi Bród na w związ ku z mo -
der ni za cją tra sy tram wa jo wej Dwo -
rzec Wi leń ski – Że rań Wschod ni
i ko niecz no ścią uru cho mie nia ko -
mu ni ka cji za stęp czej – wy ja śnia Po -
toc ka. – Je że li cho dzi o przy szłość,
osta tecz ne de cy zje jesz cze nie za -
pa dły. Obec nie ob ser wu je my, jak
funk cjo nu je or ga ni za cja ko mu ni ka -
cji miej skiej po otwar ciu mo stu
Gro ta -Ro wec kie go i es ta kad. Na
osta tecz ną de cy zję bę dzie mia ła
wpływ sy tu acja ru cho wa na mo ście
oraz po pu lar ność po szcze gól nych
li nii na tra sach łą czą cych uli cę Mo -
dliń ską z me trem.

Obec nie przy stan ki „Kon wa lio -
wa” i „Me tro Ma ry mont” łą czą
trzy li nie, jed nak 705 i 735 to au to -
bu sy kur su ją ce w go dzi nach szczy -
tu od po wied nio co 30 i 60 mi nut.

Do mi nik Ga dom ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 27

518 nie daje rady

„Potrzebne większe autobusy”
� Po skierowaniu linii 518 na Marymont autobusy pękają w szwach.

Obecnie
przystanki „Konwaliowa”
i „Metro Marymont” łączą
trzy linie, jednak 705 i 735
to autobusy kursujące
w godzinach szczytu
odpowiednio co 30 i 60
minut.



Warszawskie Centra Lokalne
� łączą ludzi, budując lokalną wspólnotę
� są powszechnie dostępne i wielofunkcyjne
� znajdują się w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (10-15

min spaceru)
� służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej
� dają poczucie bezpieczeństwa swoim użytkownikom
� mają ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych
� mają przyjemną, ładną formę
� są otwarte na eksperymentowanie i nowe rozwiązania
� mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.

Studium centrów lokalnych w Warszawie, którego elementem jest
rekomendacja pierwszych inwestycji priorytetowych w stolicy został
opracowany przez oddział Warszawski SARP. 

Modlińska 257 będzie centrum lokalnym

220 metrów kwadratowych historii
Na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da uka że się ksią żka „Mo -

dliń ska 257” – opo wieść o nie zwy kle barw nej hi sto rii te go miej -
sca. 

W cza sach, kie dy Hen ry ków był nie kwe stio no wa nym cen trum
Bia ło łę ki, w ofi cy nie ka mie ni cy miesz kał wiel ki Le on Schil ler, od -
by wa ły się sztu ki kon spi ra cyj ne go te atru, któ re oglą dał sam Cze -
sław Mi łosz, w piw ni cach ukry wa no dziew czyn ki ży dow skie przy -
wie zio ne po ta jem nie z get ta, a par ty zan ci w po dwój nej ścia nie
prze cho wy wy wa li ka ra bi ny i gra na ty. 

Ma ło kto wie, że w mrocz nych cza sach oku pa cji od by wa ły się
tu taj rów nież ślu by, a dom zwa ny „Przy sta nią” dał szan sę set kom
mło dych dziew czyn na no we ży cie... Au to rom uda ło się od na leźć
wie le cen nych i do tąd nie pu bli ko wa nych ar chi wa liów. Nie by wa -
łym atu tem jest fakt, że je den z ese jów na pi sa ła An na Miesz kow -
ska, zna ko mi ta hi sto rycz ka te atru i au tor ka bio gra fii Ire ny Sen dle -
ro wej. Pu bli ka cję przy go to wu je Fun da cja AVE na zle ce nie Urzę du
Dziel ni cy. 
Autorem publikacji jest Bartłomiej Włodkowski,  społecznik, animator kultury, autor

kilkudziesięciu artykułów i książek o tematyce varsavianistycznej.

Wy ma ga ją cy kom plek so we go re mon tu za byt ko wy
bu dy nek przy ul. Mo dliń skiej 257 wraz z ogro dem i te -
re nem wo kół za kwa li fi ko wał się do pro gra mu bu do -
wy War szaw skich Cen trów Lo kal nych. Zna lazł się
wśród 10 po dob nych pro jek tów na te re nie sto li cy.
Ozna cza to, że bę dą fun du sze naj pierw na pro jekt,
a po tem na je go re ali za cję. Cen trum lo kal ne przy Mo -
dliń skiej 257 ma szan sę po wstać w cią gu 3 lat.

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
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850 ul. Skarbka z Gór: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49 ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

851

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

ul. Leszczynowa 5
(Szkoła Podstawowa nr 118)

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

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

ul. Porajów 3
(Szkoła Podstawowa nr 314)

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

ul. Vincenta van Gogha 1
(Gimnazjum nr 122)

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

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

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

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

859

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

ul. Kobiałka 49
(Szkoła Podstawowa nr 31)

Obwieszczenie
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku

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

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) oraz uchwały nr XLV/1214/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku

w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/ /2015
Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację

o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Prezydent m.st. Warszawy

/–/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
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860

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

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

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

ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

862

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

ul. Leszczynowa 5
(Szkoła Podstawowa nr 118)

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

ul. Zaułek 34
(Szkoła Podstawowa nr 112)

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

865 ul. Myśliborska: strona nieparzysta od nr 85 do końca i strona parzysta od nr 94
do końca

ul. Erazma z Zakroczymia 15
(Szkoła Podstawowa nr 344)

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

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

ul. F. Pancera 3
(Przedszkole nr 65)

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

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

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

ul. Ceramiczna 11 (Szkoła Podstawowa nr 355)

871

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

ul. Podróżnicza 11
(Szkoła Podstawowa nr 257)

872

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

ul. Przytulna 3
(Gimnazjum nr 124)

873

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

ul. Bohaterów 41
(Szkoła Podstawowa nr 110)
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ul. Ambaras: cała, ul. Arkony: cała, ul. Bohaterów: cała (bez nr 46/48), ul. Brzozowy
Zagajnik: cała, ul. Cytadeli: cała, ul. Dylewska: cała, ul. Dynamiczna: cała, ul. Forsycji:
cała, ul. Guńki: cała, ul. Insurekcji: cała, ul. Kazuńska: cała, ul. Kosobudzka: cała,
ul. J. Kukuczki: cała, ul. Lidzbarska: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 21,
ul. Mazurska: cała, ul. Ołówkowa: cała, ul. Ornecka: strona nieparzysta i parzysta
od nr 101 do końca, ul. Parowozowa: cała, ul. Pionierów: cała, ul. Piskląt: cała,
ul. Pocztowa: cała, ul. Polnych Kwiatów: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 30,
ul. Przeździecka: cała, ul. Sadkowska: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sianokosów: cała,
ul. Spadkowa: cała, ul. Szamocin: cała, ul. Uzdowska: cała, ul. Wałuszewska: cała,
ul. Wykrot: cała, ul. Ziołowa: cała

ul. Bohaterów 41
(Szkoła Podstawowa nr 110)

875

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

ul. Marywilska 44C
(Ośrodek Pomocy Społecznej)

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

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

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

ul. Strumykowa 21A
(Szkoła Podstawowa nr 342)

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

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

881

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

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

882

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

ul. Topolowa 15
(Filia Szkoły Podstawowej nr 342)

883

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

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

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

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

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

ul. Podróżnicza 11
(Szkoła Podstawowa nr 257)

887

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

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

888 ul. Głębocka: cała (w granicach administracyjnych Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy) 

ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)

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

ul. Głębocka 66
(Szkoła Podstawowa nr 356)



Uwaga
Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane muszą najpóźniej do dnia 10
października 2015 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 parter, stanowiska od nr 9 do nr 14, numery telefonów, pod którymi
można uzyskać dodatkowe informacje (22) 51 03 129, 51 03 144.
Lokale obwodowych komisji wyborczych wyznaczone do głosowania korespondencyjnego oznaczone są
symbolem 
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
przy ul. Modlińskiej 197, stanowiska od nr 9 do nr 14, najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. Numer
telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 51 03 144
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania, jeżeli złoży pisemny wniosek
o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
przy ul. Modlińskiej 197 stanowiska od nr 9 do nr 14, najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. Lokale
obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolem są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. będą otwarte w godz. 700 – 2100

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115
czynnej całodobowo.

Nu
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Granice obwodu Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

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

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

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

893

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

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

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

ul. Zaułek 34
(Szkoła Podstawowa nr 112)

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

ul. Kobiałka 49
(Szkoła Podstawowa nr 31)

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

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

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

ul. Topolowa 15
(Filia Szkoły Podstawowej nr 342)

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

ul. Zaułek 34
(Szkoła Podstawowa nr 112)

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

1148 Zakład Karny Warszawa Białołęka ul. Ciupagi 1B

1149 Areszt Śledczy Warszawa Białołęka ul. Ciupagi 1

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

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


