
Białołęka dostała od stołeczne-
go ratusza spory zastrzyk finanso-
wy na inwestycje do 2022 roku.
Jedną z nich ma być budowa ba-
senu na Ostródzkiej za 14 mln zł
– w roku 2019 może powstać pro-
jekt, w kolejnych dwóch trwać bę-
dą prace budowlane. Pytanie tyl-
ko, jaki będzie to basen?

Wstępne pomysły mówią
o obiekcie mieszczącym się wiel-
kością i wyposażeniem między
basenem w Stanisławowie (a więc
basen sportowy plus rekreacyjny
dla młodszych) a pływalnią Polo-
nez (sześć torów pływackich, ba-
sen rekreacyjny, brodzik, dwie
sauny, atrakcje wodne, trybuny).

Wiele wskazuje na to, że pierwszy
„prawdziwy” basen na Białołęce
– pomijając ten w Białołęckim
Ośrodku Sportu na Erazma z Za-
kroczymia – będzie większy niż
sąsiedni na Łabiszyńskiej.

W jaki sposób? Władze dzielni-
cy liczą na wygospodarowanie do-
datkowych ok. 5 mln zł, które
zwiększą budżet tej inwestycji.
W ten sposób Białołęka zyskałaby
naprawdę dobry obiekt rekreacyj-
ny, który mądrze wykorzystany
posłuży uczniom podstawówek
i innych szkół oraz mieszkańcom.

Zanim jednak będzie można
zacząć się zastanawiać, skąd
wziąć dodatkowe pieniądze, trze-

ba poczekać na ostateczną decy-
zję radnych Warszawy, którzy mu-
si zatwierdzić propozycje zarządu
Białołęki do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Warszawy.
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Basen na Ostródzkiej
�Na Ostródzkiej, na działce vis-a-vis gimnazjum, ma powstać basen. Znane są
przybliżone terminy i koszty, ale oczywiście na tym etapie nie wiadomo, jakiej
wielkości będzie cały obiekt.

Jaki będzie 
to basen?
Najpewniej
podobny do
pływali w
Stanisłwowie.
Władze 
Białołęki 
liczą jednak 
na obiekt 
nawet
większy niż
“Polonez” 
przy Łabiszyńskiej.

Basen “Polonez” Aquapark w Stanisławowie
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Ostat nie la ta dla Bia ło łę ki to
bar dzo in ten syw ny roz wój. Naj -
młod sza wie kiem swo ich miesz -
kań ców dziel ni ca War sza wy zmie -
ni ła się w tym cza sie nie do po -
zna nia. Na na szych oczach po -
wsta ły osie dla, szko ły, par ki i pla -
ce za baw – czę sto w po lu, bo po -
zwa la ją na to pla ny za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. Ta ka jest
bia ło łęc ka rze czy wi stość, któ rą
trze ba przy jąć, a nie ob ra żać się
na nią.

Nowe szkoły
W la tach 2007-2015 na Bia ło łę -

ce za mel do wa ło się po nad 40 tys.
osób. Dziś licz ba za mel do wa nych
bia ło łę czan prze kro czy ła 103 tys.,
choć wie le da nych wska zu je, że
rze czy wi sta licz ba miesz kań ców
dziel ni cy wy no si ok. 140 tys. Wie -
dząc, że Bia ło łę ka to dziel ni ca lu -

dzi mło dych, lwią część bu dże tu
prze zna cza my na utrzy ma nie
i roz wój oświa ty. Obec nie je ste -
śmy już, ja ko za rząd dziel ni cy,
po pod pi sa niu umów na bu do wę:
czte rech no wych żłob ków, czte -
rech przed szko li, dwóch szkół
pod sta wo wych i gim na zjum.
Trwa ją przy go to wa nia do prze tar -
gów na dwie na stęp ne szko ły pod -
sta wo we i dwa gim na zja. Nie ma
w tym za kre sie żad nych opóź nień,
bu du je my naj wię cej w hi sto rii
spo śród wszyst kich war szaw skich
dziel nic. 

Nowe drogi
Oczy wi ście za dy na micz nym

roz wo jem dziel ni cy nie na dą ża
roz wój in fra struk tu ry dro go wej.
Wi dać to szcze gól nie na tzw. Zie -
lo nej Bia ło łę ce, ale ta kże na No -
wo dwo rach Pół noc nych i Bu ko -
wie. Dla te go w li sto pa dzie bie żą -

ce go ro ku, w ra mach przy zna nych
już Bia ło łę ce przez wła dze War -
sza wy do dat ko wych fun du szy
na la ta 2016 -2022, za rząd dziel ni -
cy zwró cił się o utwo rze nie no -
wych ty tu łów in we sty cyj nych, czy -
li 35 (!) no wych in we sty cji dro go -
wych oraz bu do wy ko lej nych
dwóch szkół pod sta wo wych
i dwóch gim na zjów (już dziś
na ró żnym eta pie pro jek to wa nia
i bu do wy ma my 19 pla có wek
oświa to wych, a z czte re ma do dat -
ko wy mi łącz nie bę dzie ich 23!). 

Na le ży pa mię tać, że naj wa -
żniej sze dro gi nie są bu do wa ne
przez urząd dziel ni cy, tyl ko przez
in sty tu cje miej skie, dla te go za -
rząd Bia ło łę ki zwró cił się ta kże
o wpi sa nie do bu dże tu War sza wy
kom plek so wej mo der ni za cji
i prze bu do wy tak wa żnych ulic jak
Ką ty Gro dzi skie i Bia ło łęc ka
(na od cin ku od Tra sy To ruń skiej
do pę tli au to bu so wej) oraz bu do -
wy ron da na skrzy żo wa niu ulic
Zdziar skiej i Ostródz kiej. Mam
na dzie ję, że wszyst kie te in we sty -
cje jesz cze w tym ro ku znaj dą się
w bu dże cie, a ich fak tycz na re ali -
za cja od bę dzie się nie zwłocz nie
po za koń cze niu prze bu do wy uli cy
Głę boc kiej (in we sty cja miej ska
w tra cie re ali za cji) oraz ukła du
dro go we go uli cy Zdziar skiej wraz
z mo stem nad rze ką Dłu gą (in we -
sty cja dziel ni co wa w trak cie re ali -
za cji).

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

145 milionów na drogi, szkoły i basen
�Rekordowe fundusze na białołęckie drogi, budowa nowych terenów
rekreacyjnych, cztery kolejne szkoły i wreszcie - basen - to najnowsze projekty
inwestycyjne, które zarząd dzielnicy Białołęka zarekomendował Radzie Warszawy w
ramach dodatkowych środków na lata 2016-2022 przyznanych przez prezydent
Hannę Gronkiewicz-Waltz. Białołęka otrzymała dodatkowo aż 145 mln zł. Ten
znaczący zastrzyk finansowy, przy dobrym zarządzaniu, daje dzielnicy szansę na
infrastrukturalny skok.

Rozwój
na szej dziel ni cy bę dzie
dy na micz ny tyl ko dzię ki
har mo nij nej współ pra cy
ze wszyst ki mi or ga na mi
wła dzy sa mo rzą do wej
i rzą do wej. 

Już dziś na ró żnym eta pie pro jek to wa nia i bu do wy ma my
19 pla có wek oświa to wych, a z czte re ma do dat ko wy mi 

łącz nie bę dzie ich 23!
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I sport
Nie był bym so bą, gdy bym nie

uczył się na błę dach po przed ni -
ków. In we sty cje wszel kie go ro -
dza ju na le ży pla no wać z od po -
wied nim wy prze dze niem. Dla te go
w ra mach do dat ko wych li mi tów
in we sty cyj nych przy zna nych już
Bia ło łę ce na la ta 2016-2022 zwró -
ci li śmy się o utwo rze nie no wych
ty tu łów in we sty cyj nych ta kże
w dzie dzi nie spor tu i re kre acji
– za pla no wa li śmy utwo rze nie
dwóch no wych te re nów re kre acyj -
no -spor to wych i bu do wę ba se nu.

Podstawą współpraca
Nie wszyst kim się spodo ba to,

co te raz na pi szę. Nie za le żnie
od te go, kto bę dzie bur mi strzem
na szej dziel ni cy, re ali za cja tych
am bit nych za dań z pew no ścią nie
bę dzie mo żli wa, je śli prio ry te tem
wie lu rad nych po zo sta ną lo kal ne
roz gryw ki po li tycz ne i pa ra liż prac
za rzą du, jak to się dzia ło ostat nio.
W ostat nich mie sią cach od nio -
słem wra że nie, że dla wie lu rad -
nych bar dziej istot ną spra wą niż

roz wój Bia ło łę ki, sta ły się spra wy
nie le gal nych pod słu chów mo jej
oso by, „szu ka nie ha ków na Ja wor -
skie go”, „zemst po li tycz nych” rad -
ne go Mar ci na Ko ro wa ja za brak
mo żli wo ści kan dy do wa nia w wy -
bo rach par la men tar nych, do szu ki -
wa nie się do mnie ma nych nie pra -
wi dło wo ści w wy dat ko wa niu środ -
ków pu blicz nych i stra sze nie
urzęd ni ków kon se kwen cja mi.
W roz wo ju Bia ło łę ki nie po ma ga
cią gła ko niecz ność tłu ma cze nia
się przez za rząd, że uzy ska ne
od de we lo pe rów na rzecz dziel ni -
cy od 2007 r. do dat ko we kil ka -
dzie siąt mi li nów zło tych w po sta ci
in we sty cji dro go wych, to nie by ły
środ ki na „ośmior nicz ki”, a wy -
dat ko wa nie w 2014 r. kil ku dzie się -
ciu ty się cy zło tych na in for ma cje
dla miesz kań ców w me diach lo -
kal nych to nie ro dzaj „zbrod ni”. 

Po mi mo tych trud no ści, dla
mnie ja ko bur mi strza Bia ło łę ki,
na dal naj wa żniej sza po zo sta je
sku tecz ność w re ali za cji prio ry te -

tów roz wo ju dziel ni cy, chy ba że
w pew nym mo men cie doj dę
do wnio sku, że mo ja mi sja jest
nie mo żli wa do re ali za cji z po wo -
dów opi sa nych po wy żej. Dla te go
po now nie ape lu ję o współ pra cę
do rad nych dziel ni cy wszyst kich
opcji po li tycz nych, któ rzy czu ją
się bar dziej sa mo rzą dow ca mi niż
po li ty ka mi trak tu ją cy mi funk cję
rad ne go Bia ło łę ki wy łącz nie ja ko
tram po li nę do dal szej ka rie ry po -
li tycz nej. Mam na dzie ję, że nie
za po mnie li ście Pań stwo, iż Bia ło -
łę ka nie jest sa mo dziel ną gmi ną,
tyl ko jed nost ką po moc ni czą gmi -
ny war szaw skiej, nie uchwa la wła -
sne go bu dże tu i ma ogra ni czo ne
upraw nie nia. Roz wój na szej
dziel ni cy bę dzie dy na micz ny tyl ko
dzię ki har mo nij nej współ pra cy ze
wszyst ki mi or ga na mi wła dzy sa -
mo rzą do wej i rzą do wej. 

Piotr Jaworski

Co jest w planach?
- Budowa ul. Daniszewskiej (2016-2017) - 2 mln zł
- Budowa ul. Siecznej (2016-2018) - 8,5 mln zł
- Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej (2016-2018) - 6 mln zł
- Przebudowa ul. Gladioli (2016-2019) - 1,2 mln zł
- Przebudowa ul. Przyrzecze (2016-2017) - 1,5 mln zł
- Budowa ul. Liczydło wraz z parkingiem (2016-2017) - 500 tys. zł
- Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z wykupem 
gruntów (2016-2019) - 700 tys. zł
- Budowa ul. Geometrycznej (2016-2019) - 1,5 mln zł
- Przebudowa ul. Złotokwiatu (2016-2017) - 500 tys. zł
- Przebudowa ul. Ruskowy Bród (2014-2016) - 1,4 mln zł
- Budowa chodnika w ul. Warzelniczej (2016-2017) - 486 tys. zł
- Budowa ul. Projektowanej od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej wraz z
sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Ostródzką (2017-2018) - 2 mln zł
- Budowa ulicy na działce 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz
budowa odcinka ul. Aluzyjnej (2017-2019) - 2,6  mln zł
- Budowa ul. Skarbka z Gór do ul. Głebockiej (2018-2020) - 750 tys. zł
- Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej (2018-2020) - 1,25 mln zł
- Przebudowa ul. Magicznej (2018-2020) - 1 mln zł
- Budowa ul. Chudoby (2019-2020) - 2 mln zł
- Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby (2019-2020) - 2 mln zł
- Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej (2019-2020) 2 mln zł
- Budowa ul. Poręby (2019-2020) - 800 tys. zł
- Budowa ul. Orneckiej odc. Szamocin - granica miasta (2019-2020) 2,1 mln zł
- Modernizacja ul. Ostródzkiej (2019-2020) - 2 mln zł
- Regulacja gruntów w ul. Kamykowej (2019-2020) - 320 tys. zł
- Budowa ul. Brzezińskiej (2020-2021) - 1,7 mln zł
- Budowa ul. Projektowanej na odc. Mańkowska - Ruskowy Bród
(2020-2022) - 2,5 mln zł
- Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej odc. Mehoffera - Żółta
(2020-2022) - 700 tys. zł
- Budowa ul. Fortel (2020-2022) - 2 mln zł
- Bu do wa ul. Sreb no gór skiej (2021-2022) -1,45 mln zł
- Bu do wa ul. Pro jek to wa nej od gra ni cy mia sta w kie run ku ul. Be ren so -
na (2021-2022) – 2,2 mln zł 
- Bu do wa ul. Gą sio row skiej (2021-2022) – 1,35 mln zł
- Bu do wa ul. Chlub nej (2021-2022) – 1,2 mln zł
- Bu do wa chod ni ka w ul. Or nec kiej odc. Sza mo cin – Wil ko wiec ka
(2021-2022) – 600 tys. zł
- Mo der ni za cja ul. Mań kow skiej odc. Ru sko wy Bród – Ole sin
(2021 – 2022) – 1 mln zł
- Bu do wa ul. Wa rzel ni cze (2021-2022) – 1 mln zł
- Bu do wa ul. Ole sin (2021-2022) – 1,3 mln zł
- Bu do wa szko ły pod sta wo wej i gim na zjum przy ul. Świ der skiej
(2019-2022) – 35 mln zł
- Bu do wa szko ły pod sta wo wej i gim na zjum na Zie lo nej Bia ło łę ce w re -
jo nie ul. Siecz nej (2019-2022) – 35 mln zł
- Bu do wa te ren re kre acyj ne go z pla cem za baw przy ul. My śli bor -
skiej 98B (2016) – 600 tys. zł
- Bu do wa te re nu spor to wo -re kre acyj ne go przy ul. Dłu go rzecz nej
(2016) – 600 tys. zł
- Bu do wa ba se nu przy ul. Ostródz kiej (2019-2021) -14 mln złAutor jest bur mistrzem dziel ni cy Bia ło łę ka

Za dy na micz nym roz wo jem dziel ni cy nie na dą ża roz wój in fra struk tu ry dro go wej. 
Dlatego za rząd dziel ni cy zwró cił się o utwo rze nie no wych ty tu łów in we sty cyj nych, 

czy li 35 (!) no wych in we sty cji dro go wych



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je że li spo tkał Cię po dob ny
pro blem lub od nio słeś ob ra że nia
i nie za wia do mi łeś ubez pie czy -
cie la – zgłoś się do nas. Na si
praw ni cy i kon sul tan ci udzie lą Ci
po trzeb nej bez płat nej po ra dy lub
bez płat nie spo rzą dzą pi smo
do ubez pie czy cie la.
„Fundacja Lex Specialis”
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Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Spra wa przed łu że nia li nii 326
do sta cji Ma ry mont to praw dzi wa
te le no we la. Za le d wie mie siąc te -
mu Za rząd Trans por tu Miej skie -
go in for mo wał, że zmia na tra sy
na stą pi na po cząt ku przy szłe go
ro ku. Te raz oka za ło się, że au to -
bu sy po je cha ły na dru gi brzeg Wi -
sły w ze szły po nie dzia łek.

Roz kład nie im po nu je. 326 od -
je żdża z pę tli Ole sin za le d wie 34
ra zy w cią gu do by, co 20 mi nut
w go dzi nach szczy tu i tyl ko w dni
po wsze dnie. Po mię dzy go dzi na mi
szczy tu li nia ma mieć pięć kur sów
szkol nych na tra sie Ole sin – Ku -
piec ka (szko da, że nie ozna czo no
ich dla przej rzy sto ści in nym nu -
me rem). Po ko na nie dro gi z Ole si -
na na Ma ry mont zaj mu je od 28

do 32 mi nut, co z prze siad ką
do me tra da je 46–48 mi nut w dro -
dze do cen trum. Oczy wi ście
przy za ło że niu, że Pło cho ciń ska
jest prze jezd na.

– ZTM po sta no wił wy dłu żyć tra -
sę do Me tra Ma ry mont i na tym
wspa nia ła wia do mość się koń czy
– ko men tu je pa ni Jo an na w li ście
do re dak cji. – Oczy wi ście li nia nie
jest ca ło ty go dnio wa jak obie cy wa -
no, kur sy zo sta ły prak tycz nie te sa -
me, w godz. 11–14 to prak tycz nie
au to bus, któ ry nie ist nie je. Kur sy
mo że i są, ale co go dzi nę i tyl ko
w dniach na uki szkol nej.

Czy Ole sin i Re ga ty do cze ka ją
się kie dyś ca ło ty go dnio wej li nii,
kur su ją cej co 10–15 mi nut?

Do mi nik Ga dom ski

Nowa trasa 326
�Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Olesin i Regaty
dostały bezpośredni autobus na Marymont już w listopadzie.
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Wy bu do wa ne obok ska te par ku
przy Łą czą cej na No wo dwo rach
mia stecz ko ru chu dro go we go
szyb ko sta ło się miej scem za baw
oko licz nych dzie ci, ale do pie ro 6
li sto pa da zo sta ło ofi cjal nie otwar -
te przez ma lu chy z po bli skie go
Przed szko la nr 226. Za miast
prze mó wień był spa cer z po li cjan -
ta mi (z obo wiąz ko wym po sto jem
na czer wo nym świe tle), za miast
prze ci na nia wstę gi – ko ro wód
kar to no wych sa mo cho dzi ków.

W mia stecz ku zna la zły się
wszyst kie ele men ty, któ rych mo -
żna spo dzie wać się w ru chu
w mie ście: skrzy żo wa nia, dro gi
jed no kie run ko we, to ry tram wa jo -
we, sy gna li za cja świetl na, ron da,
licz ne zna ki dro go we i par king
ro we ro wy.

Z obiek tu mo żna ko rzy stać in -
dy wi du al nie przez ca ły rok, ale je -
go naj wa żniej szą funk cją bę dą za -
ję cia szkol ne z wy cho wa nia ko -
mu ni ka cyj ne go (for mal nie w ra -

mach lek cji tech ni ki), któ re bę dą
mo gły or ga ni zo wać szko ły z Bia -
ło łę ki, ale ta kże są sied nich dziel -
nic i gmin.

Jesz cze w tym ro ku mia stecz ko
zo sta nie ogro dzo ne a przy je go
ulicz kach sta ną ław ki i ko sze
na śmie ci. In we sty cja kosz to wa -
ła 194 tys. zł. Po wsta ła dzię ki gło -
som miesz kań ców w ra mach bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go. Pro jekt
zgło sił Jan Po czo but.

Do mi nik Ga dom ski

Mamy miasteczko ruchu drogowego
� Dzieci z przedszkola przy Strumykowej dokonały oficjalnego otwarcia pierwszego
w naszej dzielnicy miasteczka ruchu drogowego.

Zaj rzyj my za je go mu ry i sprawdź -
my, jak czas spę dza ją naj młod si
miesz kań cy war szaw skie go osie dla
Der by. 

Ma te ma ty ka jest tu na po rząd ku
dzien nym. Już w gru pach naj młod -
szych dzie ci na uczy cie le re ali zu ją
pro gram „Dzie cię ca ma te ma ty ka”
prof. Edy ty Grusz czyk – Kol czyń -
skiej, pol skiej „gu ru” w kwe stii
edu ka cji ma te ma tycz nej ma łych
dzie ci. Do dat ko wo wszyst kie czte -
ro - i pię cio lat ki co ty dzień bio rą
udział w za ję ciach ma te ma tycz -
nych re ali zo wa nych przez Szko łę
„Mat pla ne ta” opar tych na ame ry -

kań skim pro gra mie prof. Ka pla -
na–Ma th circ le. 

Dzia ła tu Klub Mło de go Od kryw cy,
roz bu dza ją cy za in te re so wa nie przed -
szko la ków zja wi ska mi che micz ny mi
i fi zycz ny mi. Raz w ty go dniu,
pod opie ką na uczy cie la – tre ne ra cer -
ty fi ko wa ne go przez Cen trum Na uki
Ko per nik, dzie ci prze pro wa dza ją fa -
scy nu ją ce eks pe ry men ty, któ re za cie -
ka wi ły by też nie jed ne go do ro słe go.
Czy wie cie jak „zło wić” kost kę lo du
przy po mo cy zwy kłej nit ki lub „na -
dmu chać” ba lon z uży ciem wo dy
i octu? Na sze przed szko la ki to wie -
dzą, a na wet pró bu ją swo ich sił

w prze pro wa dza niu owych do świad -
czeń w do mu. Pó ki co, ma my nie
pro te stu ją!

Na si wy cho wan ko wie chęt nie
uczest ni czą w ta kich ak cjach jak
„Sprzą ta nie Świa ta” czy „Świa to wy
Dzień Drze wa”. Z tej oka zji od by ło się
wiel kie sprzą ta nie oko licz nej łą ki,
a w przed szko lu zor ga ni zo wa no kon -
kurs na naj bar dziej po my sło we drze -
wo z od pa dów wtór nych. Pra ce by ły
ko lo ro we i nie zwy kle twór cze.

Przed szko le Nie pu blicz ne „Wy spa
Skar bów” to ta kże miej sce, w któ rym
wie dzę wy cho waw czą mo gą zdo być

ro dzi ce. Pla ców ka za pra sza ich
na warsz ta ty z cy klu „Aka de mia Do -
bre go Ro dzi ca”. Spo tka nia pro wa dzi
za trud nio ny w przed szko lu psy cho -
log. Te mat prze wod ni pierw szych
w no wym ro ku szkol nym warsz ta -
tów: „Nie ee! Jak ra dzić so bie z dzie -
cię cym opo rem, czy li eg ze kwo wa nie
po le ceń” spo tkał się z ogrom nym za -
in te re so wa niem. Na sza sa la gim na -
stycz na zo sta ła wy peł nio na po brze gi

ro dzi ca mi na szych pod opiecz nych
i go ść mi z po bli skich osie dli. Jak się
oka zu je, nie ma to jak „pocz ta pan to -
flo wa”, czy li pro fe sjo nal nie „mar ke -
ting szep ta ny”.

Wszyst kie cie ka we świa ta ma lu -
chy, na wet te naj młod sze od dru gie -
go ro ku ży cia za pra sza my do nas!!!
W na szym przed szko lu dzie ci nie
ma ją cza su się nu dzić�.

DZIE CI Z „WY SPY SKAR BÓW”
� Jest na war szaw skim osie dlu Der by miej sce, w któ rym prze pla ta ją się za ba wa i na -
uka, a ma li od kryw cy po zna ją świat. To „Wy spa Skar bów” Przed szko le Nie pu blicz ne
o pro fi lu ma te ma tycz no -lin gwi stycz nym przy ul. Skarb ka z Gór 142b

Karolina Adelt-Paprocka
dyrektorką BOK-u
�Białołęcki Ośrodek Kultury ma nową dyrektorkę.

Kon kurs na naj wa żniej sze sta no -
wi sko w dzie dzi nie kul tu ry na Bia -
ło łę ce wy gra ła Ka ro li na -Adelt Pa -
proc ka, do tej po ry zaj mu ją ca się
ko or dy na cją pro jek tu Ki no na Bo -
ku. W CV ma ta kże kie ro wa nie ki -
nem Kul tu ra w War sza wie i or ga ni -
za cję Fe sti wa lu De biu tów Fil mo -
wych „Mło dzi i Film” w Ko sza li -
nie.

– Chcę wzmoc nić ran gę wy da -
rzeń or ga ni zo wa nych w BOK -
-u – mó wi dy rek tor ka. – Mo im pla -
nem jest, że by co naj mniej dwie

na sze im pre zy uzy ska ły sta tus ogól -
no pol ski i za in te re so wa nie me diów
spo za Bia ło łę ki i War sza wy. Jed ną
z nich bę dzie fe sti wal te atral ny
Gar de ro ba Bia ło łę ki, dru gą – no -
wa im pre za dla dzie ci, któ ra mo że
stać się na szym fla go wym wy da rze -
niem. Że by zre ali zo wać te ce le, bę -
dzie my mu sie li po zy skać środ ki fi -
nan so we z ze wnątrz i no wych pa -
tro nów me dial nych. BOK ma szan -
sę stać się wa żnym punk tem
na kul tu ral nej ma pie War sza wy.

(dg)
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Idąc wa łem wi śla nym na po łu -
dnie od mo stu Skło dow skiej -Cu -
rie mi ja my po le wej ogrom ny te -
ren, oto czo ny zna ka mi „wstęp
wzbro nio ny”. To li kwi do wa ne
od mie się cy skła do wi sko od pa dów
pa le ni sko wych z Elek tro cie płow ni
Że rań, w miej scu któ re go mo że
po wstać osie dle i te ren zie lo ny.

– W trze cim kwar ta le za koń -
czo no de mon taż in fra struk tu ry
tech nicz nej na od cin ku łą czą cym
elek tro cie płow nię ze skła do wi -

skiem oraz za koń czo no ma kro ni -
we la cję i za gęsz cza nie grun tu
kwa te ry nr III – mó wi Do ro ta
Kra skow ska, rzecz nicz ka PGNiG
Ter mi ka. – Za koń cze nie ca ło ści
prac re kul ty wa cyj nych prze wi du je
się w przy szłym ro ku.

Dwie spo śród trzech kwa ter
PGNiG Ter mi ka chce prze kształ -
cić w te ren zie lo ny, na trze ciej
umie ścić za bu do wę miesz kal -
no-usłu go wą. Stu dium uwa run ko -
wań prze strzen nych wciąż opi su je

dział kę ja ko skła do wi sko od pa -
dów. Je dy ną pla no wa ną w tej czę -
ści Że ra nia uli cą jest przed łu że -
nie Trak tu Nad wi ślań skie go, ale
nie wia do mo, kie dy mo gła by ona
po wstać. Zmian w stu dium mo że
do ko nać Ra da War sza wy, cho ciaż
zna ne są przy pad ki igno ro wa nia
za pi sów stu diów uwa run ko wań
prze strzen nych, bo stu dium
– w od ró żnie niu od pla nu za go -
spo da ro wa nia – nie jest ak tem
pra wa miej sco we go.

Po nie waż te ren nie jest ob ję ty
pla nem miej sco wym, ewen tu al ne
blo ki bę dą bu do wa ne na pod sta -
wie tzw. de cy zji o wa run kach za -
bu do wy. Jak po ka zu je prak ty ka
z ca łej Pol ski, na mo cy ta kie go
do ku men tu mo żna zbu do wać
wszyst ko, na przy kład osie dle
w po lu, po zba wio ne ja kiej kol wiek
in fra struk tu ry, a urzęd ni cy nie
ma ją praw nej mo żli wo ści po -
wstrzy ma nia cha otycz nej za bu do -
wy. Czy in we sto rzy roz wa ża ją cy
za bu do wę Że ra nia od ro bią lek cję
ze wschod niej Bia ło łę ki?

Do mi nik Ga dom ski

Na Żeraniu będą bloki i zieleń
� Na Żeraniu trwa likwidacja składowiska odpadów paleniskowych.
Prawdopodobnie w przyszłości powstanie tu osiedle. Czy tym razem uda się uniknąć
chaotycznej zabudowy?

Na Bia ło łę ce trud no zna leźć
obiek ty pa mię ta ją ce II woj nę
świa to wą. Na le ży do nich nie bie -
ska ka plicz ka ma ryj na z 1938 ro -
ku, sto ją ca na ro gu Del fi na i Za -
błoc kiej. Po cho dzi z cza sów, gdy

je dy ną czę ścią dzi siej szej Bia ło łę -
ki, na le żą cą do War sza wy, był Ró -
żo pol. O blo kach na Tar cho mi nie
i Der bach nikt wte dy jesz cze nie
my ślał. Spo ro się zmie ni ło.

(dg)

Migawka z okolicy

Przedwojenna kapliczka
� Obok ogródków działkowych na Żeraniu stoi
niewielka kapliczka. W tym roku skończyła 77 lat.

Te ren nie jest ob ję ty pla nem miej sco wym

Nie od dzi siaj wia do mo, że lep -
szy pre zent do bry, acz nie ty po wy,

niż sche ma tycz na sztam pa.
– War to po znać gu sta ob da ro wy -

wa nej oso by, by do brać pre zent
do jej za in te re so wań. Je śli wie my,

że bab cia lu bi po ran ną ka wę pić
w fi li żan ce, na pew no ucie szy się
z por ce la no we go kom ple tu
z kwia to wy mi mo ty wa mi al bo
z po je dyn czej, kla sycz nie zdo bio -
nej sztu ki – mó wi Ja kub Le nard
ze skle pu Do mo wy Ku fe rek
na Mo dliń skiej. – To oczy wi stość,
ale wie le osób o niej za po mi na.

A co dla mę żczyzn? Pod sta wo -
we sko ja rze nie z mę skim hob by
to al ko hol. – I słusz nie, bo naj czę -
ściej na pre zent dla mę żczyzn wy -
bie ra ne w na szym skle pie są ak ce -
so ria zwią za ne z trun ka mi. A ma -
my ogrom ny wa chlarz mo żli wo ści
– mó wi pan Ja kub. – Po czy na jąc

od kom ple tów do whi sky, przez
ka raf ki, aż po kom ple ty kie lisz -
ków. I nie tyl ko do whi sky – ama -
tor bran dy, ko nia ków czy win też
znaj dzie u nas coś dla sie bie, al bo
po dob nych so bie.

A je śli na praw dę nie wia do mo,
co się mo że spodo bać, mo żna się -
gnąć po pre zen ty z ka te go rii
„bez piecz nych”. Dla ko bie ty mo -
że to być ku fe rek na bi żu te rię, dla
mę żczy zny – ter micz ny ku bek.

Gdzie to zna leźć? Nie trze ba
jeź dzić po ca łej War sza wie. Wy -
star czy zaj rzeć na Mo dliń ską 204
al bo na stro nę in ter ne to wą
www.do mo wy ku fe rek.pl

Do mo wy Ku fe rek
ul. Mo dliń ska 204

tel. +48 22 632–16–19
kom. 501–893–631
go dzi ny otwar cia:

po nie dzia łek -pią tek: 9.00–17.00

Nasi przedsiębiorcy

Gdzie na Białołęce kupić prezent dla niej i dla niego?
� Odwieczny problem – co kupić swojej żonie? Jaki prezent wybrać dla dziadka? Żeby wyjść z banalnych ram
krawatów czy kolczyków warto rozejrzeć się po okolicy – sklep z ciekawymi prezentami można znaleźć na Tarchominie.
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Jesz cze 20 lat te mu nikt nie
przy pusz czał, że dłu ga na 6 ki lo -
me trów wiej ska dro ga sta nie się
jed ną z głów nych ulic du żej dziel -
ni cy War sza wy. Dziś
przy Ostródz kiej znaj du ją się – li -
cząc od po łu dnia – osie dle do -
mów jed no ro dzin nych Vi king,
osie dle Der by XVIII, gim na zjum
i przed szko le, a obec nie po wsta je
du ży ka to lic ki ośro dek z ko ścio -
łem. Uli cą kur su ją ta kże czte ry li -
nie au to bu so we i jeź dzi co raz
wię cej sa mo cho dów. In fra struk tu -
ra nie na dą ża.

Nie szczę ście pierw sze: brak
ka na li za cji desz czo wej

– Pod czas opa dów desz czu
Ostródz ka za mie ni ła się w kra inę
ty sią ca je zior – pi sa ła po ze szło -
rocz nych ule wach rad na Ma rio la
Ol szew ska, wy li cza jąc miej sca,
w któ rych two rzą się roz le wi ska:
przy Ar ty le ryj skiej, sta cji pa liw,
Współ cze snej, Spi chrzo wej
i Zmy ślo nej oraz Zdziar skiej.

– Je śli cho dzi o Ostródz ką, ma -
my tu do czy nie nia z dwo ma pro -
ble ma mi, któ re się łą czą – mó wi
wi ce bur mistrz Piotr Smo czyń ski.

– Pierw szy to bar dzo wy so ki po -
ziom wód pod skór nych. Że by
od wod nić jezd nię w ta kim te re -
nie, naj ta niej jest od pro wa dzać
wo dę na po bo cze. Ta me to da
jed nak wy klu cza bu do wę chod ni -
ka. Je śli zbu du je my chod nik,
stra ci my miej sce na od wod nie nie
jezd ni.

Nie szczę ście dru gie: brak
chod ni ków

– Są in ne spo so by na od pro wa -
dze nie wo dy, np. za po mo cą
stud ni chłon nych lub skrzy nek
roz są cza ją cych. Jed nak przy tak
wy so kim po zio mie wód grun to -
wych, aby zma ga zy no wać wo dę
opa do wą, urzą dze nia mu sia ły by
zaj mo wać bar dzo du żą po -
wierzch nię, ze wzglę du na ogra -
ni czo ną chłon ność grun tu. I tu
po ja wia się dru gi pro blem: brak
wła sno ści nie ru cho mo ści na po -
bo czach dro gi i brak pie nię dzy
na ich po zy ska nie – kon ty nu uje
wi ce bur mistrz Smo czyń ski. – Nie
ukry wam, że stan dro gi mo żna
by ło by po pra wić, gdy by wła ści -
cie le tych nie ru cho mo ści, naj czę -
ściej miesz kań cy ko rzy sta ją cy
z Ostródz kiej na co dzień, zde cy -
do wa li by się na nie od płat ne
prze ka za nie te re nu pod dro gę.

W ostat nich la tach Ostródz ka
jest re mon to wa na tak, jak roz wi -
ja się ca ła wschod nia Bia ło łę ka.
Cha otycz nie, w du żej mie rze
dzię ki de we lo pe rom.

– Nie cze ka my z za ło żo ny mi rę -
ka mi, roz wią zu je my pro blem tam,
gdzie to tyl ko mo żli we, naj czę ściej
zo bo wią zu jąc in we sto rów pry wat -
nych do od wod nie nia jezd ni i bu -
do wy frag men tów chod ni ka w po -
bli żu pro wa dzo nych przez nich in -
we sty cji – mó wi Smo czyń ski.
– Oczy wi ście naj lep szym i naj sku -
tecz niej szym spo so bem na roz wią -
za nie wszyst kich pro ble mów by ła -
by bu do wa ka na li za cji desz czo wej.
Jest to jed nak bar dzo kosz tow na
in we sty cja. Na jej re ali za cję wraz
z od two rze niem dro gi trze ba by ło -
by po zy skać co naj mniej kil ka na -
ście mi lio nów zło tych. Ta ka in we -

sty cja wią za ła by się po nad to z ko -
niecz no ścią za mknię cia uli cy
na rok.

Nie szczę ście trze cie: pi ra ci
dro go wi

W ubie głym ro ku na Ostródz -
kiej do szło do trzech groź nych
na je chań na pie szych. Jed na oso -
ba zgi nę ła, dwie zo sta ły ran ne.
W od po wie dzi po ja wi ły się pro gi
wy spo we, któ re mia ły utem pe ro -
wać pi ra tów dro go wych. Po mo -
gły – od cza su ich za mon to wa nia
nikt nie zgi nął, ale sy tu acja jest
da le ka od nor mal nej. Kie row cy
prze je żdża ją środ kiem mię dzy
pro ga mi.

– Pro gi wy spo we, za mon to wa -
ne na proś bę miesz kań ców ma ją
uspo ko ić ruch, ale nie za blo ko -
wać go – mó wi Smo czyń ski.
– Po nad to na dro gach, po któ -
rych po ru sza ją się au to bu sy
ZTM nie ma mo żli wo ści mon ta -
żu in nych urzą dzeń ogra ni cza ją -
cych pręd kość, jak tyl ko pro gi
wy spo we.

Do mi nik Ga dom ski

Ostródzka, czyli trzy nieszczęścia
� Jedna z głównych ulic wschodniej Białołęki wciąż nie ma chodników na całej długości,
na jezdni tworzą się rozlewiska a kierowcy pędzą, omijając progi wyspowe środkiem.
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Na ul. Świę to sław skie go ist nie je
– nie ty po wa jak na tę część mia sta
– pę tla przy ulicz na, na któ rej tra sę
koń czą 133 i 152. Jed na z tych li nii
od je żdża w kie run ku Chosz czów ki,
dru ga – Bia ło łę ki Dwor skiej. Jed ną
ob słu gu ją za zwy czaj au to bu sy brud -
ne, dru gą – au to bu sy prze wa żnie czy -
ste. Miesz ka ją cy w po bli żu czy tel nik
za uwa żył, że nie któ re po jaz dy sto ją
na pę tli z włą czo nym sil ni kiem, za -
nie czysz cza jąc po wie trze spa li na mi.

– Spy ta łem kie row cę, dla cze go
on ma włą czo ny sil nik, a au to bus
przed nim stoi wy łą czo ny – re la -
cjo nu je czy tel nik. – Po wie dział, że
tam ten jest od in ne go prze woź ni -
ka i ma lep szy wóz, a on, jak zga si
sil nik, to już nie za pa li…

– Kie row cy nie po win ni ocze ki -
wać na od jazd z pę tli z włą czo -
nym sil ni kiem – przy zna je Mag -
da le na Po toc ka, rzecz nicz ka Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go.

– Za bra nia te go przede wszyst -
kim ko deks dro go wy. Do dat ko wo
w umo wach po mię dzy ZTM
a prze woź ni ka mi znaj du je się za -
pis o wy kro cze niu słu żbo wym
za po stój z włą czo nym sil ni kiem.
Za wy kro cze nia na li cza my ka ry.

Kie row com i prze woź ni kom
przy po mi na my: za nad mier ną
emi sję spa lin na le ży się man dat
w wy so ko ści do 300 zł.

Do mi nik Ga dom ski

Interwencja

Na pętli z włączonym silnikiem
� Dlaczego niektóre autobusy, stojące na pętli na Tarchominie, mają włączony silnik? 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 Zaciszu, 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 Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� Guillermo Tavares, absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central College, Inc.
w Trynidadzie przez działania energetyczne potrafi
sprawić, by organizm zaczął pracować lepiej.

Świą tecz ny kier masz rę ko dzie ła
i słod ko ści, warsz ta ty two rze nia
ozdób oraz mu zy ko wa nie i ubie ra -
nie cho in ki, to tyl ko nie któ re
z atrak cji, któ re za pla no wa no
w BOK -u na in au gu ra cję okre su
przy go to wań do Bo że go Na ro dze -
nia. W mi ko łaj ko wym pro gra mie
znaj dzie się ta kże se ans ki no wy dla
dzie ci, przy wi ta nie Świę te go Mi ko -
ła ja, jak i stu dio por tre to we z przy -
by szem z La po nii. Dzień pe łen wy -
da rzeń pod su mu je Te atr Im pro wi -
zo wa ny Ho fe sin ka ze spek ta klem
„Ho fe sin ka re pe ru je świę ta”, któ -
re go wy stęp jest ukło nem w stro nę
osób scep tycz nie pod cho dzą cych

do at mos fe ry świąt. Im pro wi za to -
rzy z Ho fe sin ki, pod czas nie prze -
wi dy wal ne go przed sta wie nia, po -
pro szą wi dow nię o po dzie le nie się
swo imi świą tecz ny mi pro ble ma mi.
Sta ną się one in spi ra cją do stwo -
rze nia scen od cza ro wu ją cych bo żo -
na ro dze nio we tro ski.

Mi ko łaj ki w BOK -u, 6 grud nia
od godz. 13:00. Wstęp wol ny
na wy da rze nia ani ma cyj ne. Bi le ty
do ki na oraz do te atru do stęp ne
na www.bok.waw.pl.

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

Rodzinne Mikołajki
�Dla wszystkich pamiętających zeszłoroczne mikołajki
w Białołęckim Ośrodku Kultury to dobra informacja: 6 grudnia
Białołękę znów odwiedzi Mikołaj. Oczywiście prawdziwy.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Wszyst ko dzię ki przy tom no ści
umy słu 66-lat ka. Gdy w słu chaw -
ce te le fo nu usły szał głos, pro szą cy
w imie niu Cen tral ne go Biu ra
Śled cze go o prze ka za nie pie nię -
dzy w związ ku z ak cją ma ją cą roz -
bić szaj kę prze stęp ców, po pro sił
o czas do na my słu. Gdy „ofi cer
CBŚ” za dzwo nił po now nie
– umó wił się z nim na spo tka nie
i prze ka za nie pie nię dzy.

Gdy roz mo wa się za koń czy ła
– bia ło łę cza nin po wia do mił po li -

cję. Wraz z nią przy go to wał za -
sadz kę: by ła wi zy ta w ban ku, po -
życz ka na kwo tę bli sko 39 ty się cy,
wresz cie po zo sta wie nie pie nię dzy
w umó wio nym miej scu. Wszyst ko
to by ło sfin go wa ne na wy pa dek,
gdy by „ofi cer” ob ser wo wał swo ją
ofia rę – by ło to moc no praw do po -
dob ne, bo pod czas ca łej ak cji
oszust kil ka ra zy dzwo nił do
66-lat ka. Gdy ko per ty by ły już
na umó wio nym miej scu i mia ły zo -
stać prze ję te – wkro czy li po li cjan -

ci. 35-let ni Ra fał R. tra fił do aresz -
tu, gdzie przed sta wio no mu za rzut
usi ło wa nia oszu stwa. Gro zi za to
do ośmiu lat wię zie nia.

Pa mię taj my – po li cja ani żad ne
in ne słu żby ni gdy nie pro szą o ja -
kie kol wiek pie nią dze. Je śli bę -
dzie my o tym pa mię tać, nie na ro -
bi my so bie kło po tów.

Ale za wsze war to na ro bić ich
oszu stom.

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

Fałszywa akcja CBŚ
� Coraz mniej osób daje się oszukać metodą „na policjanta” czy „na wnuczka”,
a mimo tego nie brak oszustów, którzy próbują. Jeden z nich chciał wyłudzić
od mieszkańca naszej dzielnicy 39 tysięcy złotych. Nie udało się.

Mieszkaniec Białołęki miał być pomocny w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępców

– Mo de le do skle ja nia prze ży wa -
ją re ne sans – mó wi Prze my sław
Bie da ze skle pu ABC Mo de li.
– Ta kie pod sta wo we kosz tu ją oko -
ło 50 zło tych, im bar dziej za awan -
so wa ny mo del tym ce na wy ższa.
Je śli jed nak chce my, by pre zent
słu żył nie tyl ko sa tys fak cji, ale ta -
kże za ba wie – war to zwró cić uwa gę
na mo de le fir my Bru der. Są so lid -
nie wy ko na ne, z dba ło ścią o szcze -
gó ły i co chy ba naj wa żniej sze, da ją
nie zwy kłą fraj dę, bo od wzo ro wu ją
„praw dzi we” po jaz dy: cię ża rów ki,
du że dźwi gi bu dow la ne, wo zy stra -
ży po żar nej, sprzęt rol ni czy…

A co dla pań? Wbrew po zo -
rom, dla nich też coś się znaj dzie.
– Tak jak chłop cy ma ją trak to ry
i kom baj ny, tak dla pań pro du ko -
wa ne są mi nia tu ro we zwie rzę ta,
staj nie czy lu dzi ki – sło wem
wszyst ko, by stwo rzyć wła sną far -
mę. Po pu lar no ścią cie szą się też
fu trza ste Fur by, za po mo cą apli -
ka cji na smart pho na mo żna się
ni mi opie ko wać, myć, kar mić czy
ba wić – wie dząc, że zwie rząt ko
nam od po wie.

Hi tem jed nak mo gą oka zać się
to ry wy ści go we. – W skle pie ma -
my mo de le cy fro we i ana lo go we.
Te pierw sze są dro ższe, ale ofe ru -
ją wie le do dat ko wych mo żli wo ści
– jak choć by mo żli wość pro gra -

mo wa nia tras czy pręd ko ści. No
i mo de le sa mo cho dów – mo żna
się ści gać jed nym, dwo ma, a na -
wet sze ścio ma po jaz da mi na raz!
Po dob nie jest z to ra mi ko le jo wy -
mi – no wo cze sne sys te my po zwa -
la ją na jed no cze sne prze jaz dy na -
wet kil ku dzie się ciu skła dów
po to rach i zwrot ni cach. Wszyst -
ko za le ży tyl ko od na szej fan ta zji
i za sob no ści port fe la.

Zaw sze na cza sie są gry plan -
szo we i fi gur ko we. – Z tych
pierw szych po le cam Ca tan, któ -
ra po le ga na bu do wa niu wła snej
ko lo nii na od kry tej wy spie,
a dzię ki ko lej nym do dat kom ni -
gdy się nie znu dzi. Z ga tun ku
gier fi gur ko wych – z ra cji pre -
mie ry no wej czę ści – po pu lar no -
ścią bę dą się cie szyć gry ze świa -
ta Gwiezd nych Wo jen, z fe no -
me nal nie wy ko na ny mi fi gur ka -
mi X -Win gów, So ko ła Mil le nium
czy TIE -Fi gh te rów…

A je śli chce my spo koj nie do ko -
nać za ku pów, swo je po cie chy mo -
żna zo sta wić na pla cu za baw czy
przy to rze wy ści go wym, sto ją cym
w skle pie. A mo że wła śnie one
do ra dzą, ja ki pre zent był by naj -
lep szy?

ABC Mo de li
Ga le ria Re no va lo kal 065C

Rem bie liń ska 20

Nasi przedsiębiorcy
Co na prezent? Raj dla dzieci
znajdziemy na Rembielińskiej
� Idą święta, a razem z nimi odwieczne pytanie: „jaki
prezent?”. Pytamy fachowca. Gry? Samochody? Figurki?
A może jeszcze coś innego?
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– Ru szy li Pań stwo z ak cją, któ -
ra ma zmie nić po dej ście pa cjen -
tów do den ty sty. W ja ki spo sób le -
ka rze wal czą z bó lem?

– Przede wszyst kim trze ba upo -
rać się z lę kiem przed bó lem, a im
więk szy stres tym ni ższy próg od -
por no ści na ból. I tu przy cho dzi
z po mo cą pod tle nek azo tu. Gaz
roz we se la ją cy, bo tak się po pu lar -
nie mó wi na nie go, sto so wa ny jest
przez den ty stów od XIX wie ku.
Nie za stą pi znie czu le nia, ale
na pew no spo wo du je, że bę dzie -
my się bać mniej. Je go mie sza ni na

z tle nem, ja ka po da wa na jest pa -
cjen tom, nie jest nie bez piecz na
– w za sa dzie mo że ją przyj mo wać
ka żdy, bez wzglę du na wiek. Je dy -
ne prze ciw wska za nia to cho ro by
płuc, al ko ho lo we, psy chicz ne oraz
mig dał ków, ale o tym ka żdo ra zo -
wo pa cjent jest uprze dza ny wcze -
śniej. Gaz ma też tę za le tę, że je go
dzia ła nie ustę pu je już kil ka mi nut
po prze sta niu wdy cha nia. No,
z jaz dą sa mo cho dem war to od cze -
kać nie co dłu żej...

– Roz luź nie nie za miast znie -
czu le nia?

– Oczy wi ście. Bio rąc pod uwa -
gę, że cho dzi o prze ła ma nie czę -
sto pa ra li żu ją ce go lę ku, war to
spró bo wać tej me to dy, bez wzglę -
du na swój wiek czy płeć. A po za
tym chy ba ka żdy lu bi choć przez
chwi lę po czuć się po pro stu bło -
go... zwłasz cza na fo te lu u den ty -
sty! A dzię ki pod tlen ko wi azo tu
jest to na praw dę mo żli we. Szcze -
gól nie przy da je się przy za bie gach
z dzieć mi, któ re nie ko niecz nie
mo gą lu bić igły i strzy kaw ki. Tym -
cza sem gaz roz we se la ją cy w po łą -
cze niu np. z baj ką po zwa la im za -

po mnieć o tym, że le karz wła śnie
ro bi im coś z zę ba mi.

– Czy to po pu lar na me to da?
– Oka zu je się, że nie ko niecz -

nie. Nie ma jesz cze wie lu ga bi ne -
tów, w któ rych sto su je się pod tle -
nek azo tu. A efek ty są na praw dę
do bre, dla te go wła śnie chce my ją
za pro po no wać na szym pa cjen -
tom. Cen trum Sto ma to lo gii i Or -

to don cji Per fekt Dent pro po nu je
pro mo cję na za bie gi z wy ko rzy -
sta niem te go ga zu. Do koń ca
grud nia le cze nie za cho waw cze
i po da nie pod tlen ku azo tu w go -
dzi nach po ran nych 10% ta niej.

Cen trum Sto ma to lo gii i Or to don cji 
Per fekt Dent 

ul. Od kry ta 44 W, tel. 22 889-70-80
ul. Skarbka z Gór 142, tel. 22 741-58-88

Bo kie dyś, za nim po wsta ły be -
to no we blo ki na Bród nie, wszyst -
kie tu tej sze osa dy – Brze zi ny, Ste -
fa nów ka, Głod na Wieś, Bia ło łę -
ka, Alek san dró wek, Kon stan ty -
nów – by ły po łą czo ne w je den ży -
wy or ga nizm. Uli ce Bia ło łęc ka
i św. Win cen te go płyn nie prze -
cho dzi ły z mia sta na wieś. Dziś
– pa ra dok sal nie – na Bród nie nie
ma Bia ło łęc kiej, zaś na Bia ło łę ce
– uli cy św. Win cen te go. Wszyst ko
jest tu ja kieś „po kieł ba szo ne”.

Od tram wa ju do sto do ły
Świę te go Win cen te go, pra sta ra

po lna dro ga. Ist nia ła już w cza -
sach, gdy ży dow ski ban kier Szmul
Ja ku bo wicz Zbyt ko wer wy bu do -
wał dla sta ro za kon nych ne kro po -
lię. Był ko niec XVIII wie ku, a ku
wsi Bia ło łę ka trakt wiódł przez
po la, łą ki i piasz czy ste wy dmy. To
wła śnie m.in. one wy mu si ły na ad -
mi ni stra cji cmen ta rza Bród now -
skie go bu do wę ce gla ne go mu ru
– nie sio ny przez wiatr pia sek

po pro stu za sy py wał na grob ki.
Z cza sem uli ca sta ła się czę ścią
War sza wy, otrzy ma ła za pa tro na
św. Win cen te go i na miej skim od -
cin ku zo sta ła wy bru ko wa na.
W 1933 ro ku po je chał nią tram -
waj. Ar te ria wio dła mię dzy drew -
nia ny mi do ma mi, ka mie nicz ka mi
mniej lub bar dziej za mo żnych
wła ści cie li, w skle pach po ja wia ły
się na wet to wa ry ko lo nial ne. Wie -
czo rem roz świe tlał ją dys kret ny
blask ga zo wych la tarń. Da lej,

za głów ną bra mą, za czy nał się in -
ny świat. Dro ga pro wa dzi ła przez
po la (do dziś za cho wa ło się po le
PGR, któ re jest po wo li za bu do -
wy wa ne) Agen cji Go spo dar ki
Rol ni czej i Le śnej. Przy skrzy żo -
wa niu z Kon dra to wi cza sta ło kil -
ka do mów, a przy Mal bor skiej
stał – i stoi do dziś – na gro bek ro -
dzi ny Wa lem ber ge rów z 1708 ro -
ku, któ rzy zmar li na dżu mę. Win -
cen te go bie gła so bie aż na Bia ło -
łę kę, jed nak w la tach 70. XX wie -

ku jej od ci nek mię dzy Kon dra to -
wi cza a To ruń ską zo stał ska so wa -
ny pod bu do wę osie dla, a za cho -
wa ny frag ment po stro nie bia ło -
łęc kiej otrzy mał w 2005 ro ku imię
oj ca Ani ce ta – za kon ni ka, któ ry
przed woj ną niósł po moc bied -
nym ro dzi nom z An no po la.

Sto do ły i sto gi sia na
Jak wy glą da ła uli ca św. Win -

cen te go na Bród nie, wciąż mo żna
zo ba czyć na bia ło łęc kim jej od -

Tu ocalały resztki rolniczej Białołęki

Szklarnie, drewniaki i… dom publiczny. Takie cuda na Brzezinach!
� Miasto, a jakby wieś. Zza drewnianych stodół widać kominy Elektrociepłowni Żerań, zaś nad szklarniami i inspektami górują bloki osiedla
Bródno. Choć nie ma tu już krów, to na Brzezinach wciąż można poczuć się jak na prowincji. Na prowincji warszawskiej, rzecz jasna, o czym
świadczą resztki zdewastowanych przedwojennych drewnianych domów.

Wschodnia Białołęka zachowała tradycje podstołecznej wsi Każdy prawdziwy gospodarz hoduje gołębie

Nasi przedsiębiorcy

Białołęccy dentyści borują na luzie
� Nerwy przed wizytą u dentysty? Gęsia skórka na myśl o siadaniu w fotelu?
Normalne – ponad połowa ludzi boi się wizyt u stomatologa. Klinika Perfekt Dent
z Białołęki proponuje, by przed spotkaniem z dentystą złapać nieco luzu. O tym,
w jaki sposób, rozmawiamy z doktor Anną Kasprzak.
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“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: 504-498-488

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. 

cin ku no szą cym no we imię. Nie
wszyst kie po la zo sta ły za bu do wa -
ne no wy mi wil la mi. Wciąż uli cą
je żdżą trak to ry i chło pi na ro we -
rach, ubra ni w wa lon ki i ku faj ki.
Tu wciąż sto ją drew nia ne sto do ły
i in spek ty z kwia ta mi. O tym, że

to War sza wa, zdra dza ją tyl ko błę -
kit no -czer wo ne ta bli ce z na zwa mi
ulic po przecz nych: Ko pij ni ków,
Kusz ni ków, To por czy ków, Wiel -
kie go Dę bu. W je sien nej au rze
oko li ca wy glą da jak w fil mie Ja -
ku ba Kol skie go „Ko gel -mo gel”,
któ re go ak cja dzia ła się na ma zo -
wiec kiej wsi. Prze cież obok no wo -
cze snych do mów, na po dwór kach
któ rych sto ją za par ko wa ne no we
au ta, wciąż mo żna na tknąć się
na stóg sia na.

Białołęcka z Bródna
na Białołękę

Bia ło łęc ka. Ta na zwa wciąż bu -
dzi ży we wspo mnie nia wśród
miesz kań ców daw ne go Bród na.
Za czy na ła swój bieg od uli cy Bu -
dow la nej przy cmen ta rzu Bród -
now skim. By ła to głów na ar te ria
dziel ni cy ko le ja rzy, bru ko wa na ko -
ci mi łba mi, z oświe tle niem la tar -
nia mi ga zo wy mi. To tu kon cen tro -
wa ło się ży cie kul tu ral no -go spo -
dar cze dziel ni cy. Skle py wszel kiej
ma ści pro wa dzi li tu Po la cy, Niem -
cy, Ro sja nie i Ży dzi. Bia ło łęc ka
bie gła do Bart ni czej i przy ko ście le
Mat ki Bo żej Ró żań co wej od bi ja ła
na pół noc ny wschód, by zgod nie
ze swo ją na zwą pro wa dzić do Bia -
ło łę ki. Im bar dziej na pół noc, tym
za bu do wa by ła rzad sza. Za skrzy -
żo wa niem z Kon dra to wi cza do -
oko ła znaj do wa ły się głów nie po la
i skrom ne do my lu dzi na nich go -
spo da ru ją cych. Do dziś za cho wa ło
się tu kil ka re lik tów prze szło ści,
któ re ukry te są skrzęt nie za zdzi -
cza ły mi krza ka mi. To roz pa da ją cy
się drew niak An to nie go Ku bic kie -
go (daw ny ad res: Gmi na Bród no,
wieś Bia ło łę ka, nu mer po li cyj -
ny 1), roz ło ży sta drew nia na bu -
dow la – ja kich dzie siąt ki by ło
na Bród nie! – pod nu me -
rem 203/205 (za cho wa ła się na wet

ta blicz ka z nu me rem ko mi sa ria tu
MO oraz na zwi skiem wła ści cie la),
drew niak ukry ty w krza kach
przy ma ja czą cej przez za po mnia ne
łą ki ulicz ce Za sie ki. Jest też dom
przy Bia ło łęc kiej 138 (róg Gry fi -
tów), któ re go bliź nia cze ko pie wi -
dać na sta rych zdję ciach Bród na:
sto ją przy zbie gu Bia ło łęc kiej
z Liw ską, Kra ku sa, Ba rycz ków,
Ży to mier ską… Szko da, że bu dy -
nek jest opusz czo ny, ale mo że nie
spo tka go roz biór ka?

Czerwona latarnia
na Kopijników

Uli ca Ko pij ni ków ma dwa frag -
men ty. Je den – wiej ski – od cho dzi
od oj ca Ani ce ta i pro wa dzi przez

po le. Dru gi – miej ski – łą czy Ła bi -
szyń ską z Bia ło łęc ką i jest na praw -
dę wa żną ar te rią. Sa mo cho dów
mnó stwo, au to bu sy, cię ża rów ki.
Sło wem – bez Ko pij ni ków ani rusz.
Nie któ rzy miesz kań cy pa mię ta ją,
że w moc no za py zia łym, sza rym
do mu z szyl dem „Drink -bar” mie -
ścił się kie dyś przy by tek roz ko szy.
By ło to za raz po prze mia nach
ustro jo wych a bu dy nek miał bia łą
ele wa cję, stąd je go po tocz na na -
zwa – „Bia ły do mek”. – Pa nie, co
tu się dzia ło! – mó wi mi pan
po sześć dzie siąt ce, któ ry py ta mnie
dla cze go fo to gra fu ję ten bu dy nek.
– Dzie wu chy z go ły mi pier sia mi
w ogro dzie sie dzia ły, na oknach,
w drzwiach – ła pie się za gło wę

i mó wi, że ma cha ły do po ten cjal -
nych klien tów ja dą cych uli cą Ko -
pij ni ków. – Ład ne, mło de, a głu -
pie! Są sia da cór ka po sta no wi ła za -
sma ko wać ta kie go ży cia. Wiesz
pan, pie niądz ła twy. Jak się sta -
ry X (na zwi sko do wia do mo ści re -
dak cji) do wie dział, to wy cią gnął ją
z te go bur de lu przy wszyst kich
i na środ ku dro gi pa sem ty łek zło ił!
– opo wia da przez śmiech. Czy lo -
kal na le żał do ma fii, któ ra wte dy
sta wia ła pierw sze kro ki? – Ja kiej
tam ma fii. Ma fia nie jeź dzi ła po lo -
ne za mi i du ży mi fia ta mi. Zresz tą,
kto ich tam wie – mó wi mój roz -
mów ca. Za tem na Bia ło łę ce dla
ka żde go coś mi łe go.

Prze my sław Bur kie wicz

Niektórzy
mieszkańcy pamiętają,
że w mocno zapyziałym,
szarym domu z szyldem
„Drink-bar” mieścił się
kiedyś przybytek rozkoszy.
Było to zaraz
po przemianach
ustrojowych, a budynek
miał białą elewację, stąd
jego potoczna nazwa
– „Biały domek”.

Dom uciech cielesnych przy Kopijników najlepsze lata ma za sobą…



– W dzi siej szych cza sach nie
ka żda fir ma mo że so bie po zwo lić
na dzia łal ność z wła snych środ -
ków. Wyj ściem jest kre dyt. Ale co
zro bić, je śli nie zna my się na kre -
dy to wych niu an sach?

– Po wie rzyć spra wę do świad czo -
nym fir mom do rad czym, ta kim jak
na sza. Do świad cze nie oraz licz ne
kon tak ty w ban kach i in sty tu cjach
po życz ko wych po zwa la ją nam uzy -
skać fi nan so we wspar cie dla firm,
któ re z ró żnych wzglę dów ma ją
utrud nio ny do stęp do kre dy tów.
Jed no cze śnie po zwa la nam to uzy -
skać pre fe ren cyj ny kre dyt dla firm
w do brej sy tu acji fi nan so wej.

– Pre fe ren cyj ny, czy li ja ki?
– Je ste śmy w sta nie wy ne go cjo -

wać kre dyt bez za bez pie czeń fi nan -
so wych na wet do wy so ko ści 500 tys.
zł. W nie któ rych przy pad kach mo -
gą nie być wy ma ga ne za świad cze -
nia z ZUS i Urzę du Skar bo we go,
a no wi przed się bior cy mo gą li czyć
na kre dyt do 100 ty s. zł (bez za bez -
pie czeń) lub na wet do 500 ty s. zł
z za bez pie cze niem hi po tecz nym.

– Za łó żmy, że je ste śmy ma łą
fir mą i nie po trze bu je my kro ci,
a pie nią dze są nam po trzeb ne
„od za raz”. Co by Pan po le cił?

– Przy współ pra cy Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go i Unii Eu ro pej -
skiej po wsta ła ini cja ty wa kre dy to wa
JE RE MIE. Skie ro wa na jest m.in.
do firm nie wiel kich, za czy na ją cych

swą dzia łal ność, bez hi sto rii kre dy to -
wej czy ma jąt ku po zwa la ją ce go
na za bez pie cze nie fi nan so we. Środ -
ki uzy ska ne z JE RE MIE mo żna
spła cać na wet przez pięć lat,
przy sto sun ko wo nie wiel kim opro -
cen to wa niu, a je śli bę dzie my mieć
przej ścio we kło po ty fi nan so we, mo -
żli wa jest pół rocz na ka ren cja w spła -
tach. JE RE MIE gwa ran tu je też po -
rę cze nia przy za cią ga niu kre dy tów
– na wet do 80% war to ści kre dy tu
– na okres do 75 mie się cy. Cel kre -
dy to wa nia to przede wszyst kim: fi -
nan so wa nie in we sty cji (za kup, bu -
do wa, mo der ni za cja), wdra ża nie no -
wych roz wią zań tech no lo gicz nych,
za kup ma szyn, urzą dzeń oraz po zo -
sta łe ce le przy czy nia ją ce się do roz -
wo ju ma łych i śred nich przed się -
biorstw. Je dy ny wa ru nek: środ ki
uzy ska ne dzię ki JE RE MIE nie mo -
gą być prze zna czo ne na spła tę po ży -
czek i kre dy tów za cią gnię tych w in -
nych in sty tu cjach fi nan so wych czy
zo bo wią zań pu blicz no -praw nych.

– JE RE MIE to je dy na mo żli -
wość?

– Oczy wi ście, że nie. Part ners
Kan ce la rie Do rad cze zaj mu je się
też znaj do wa niem al ter na tyw ne go
fi nan so wa nia. Po śred ni czy my
w uzy ski wa niu kre dy tów ob ro to -
wych, in we sty cyj nych czy re fi nan -
so wych, po mo że my w spła ca niu
ZUS i US… Mo żli wo ści są, wy -
star czy zwró cić się do nas o po moc.

Potrzebujesz kredytu?
Sprawdź warunki JEREMIE
� Z Michałem Białowąsem, członkiem zarządu Partners
Kancelarie Doradcze sp. z o.o. rozmawiamy
o kredytach firmowych.

Partners Kancelarie Doradcze sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18 lok. 152

01–581 Warszawa, tel. 22 490–91–39
reklama w „Echu” tel. 502-280-72016

Wszyst ko za czę ło się od Sta ni -
sła wa Pi woń skie go. – W 1938 ro -
ku dzia dek za ło żył się z ko le ga mi,
że z ja błon ki nie lu bia ne go są sia da
ze rwie wszyst kie jabł ka. A trze ba
wie dzieć, że są siad pil no wał drze -
wa ze strzel bą. Dzia dek Sta ni sław
za kład wy grał, jabł ka scho wał
w szo pie – i tam zna lazł je je go oj -
ciec. Dzia dek miał są sia da prze -
pro sić pu blicz nie, ale nie chciał
– i uciekł z do mu. Pod jął pra cę

w pie kar ni, bo stwier dził, że tam
mu nie za brak nie je dze nia i bę -
dzie miał cie pło. Po ro ku wró cił,
ale wy bu chła woj na, do stał we -
zwa nie do prac przy mu so wych
i zno wu mu siał ucie kać. Do kąd?
Do pie kar ni… – mó wi Mał go rza -
ta Pi woń ska.

Po woj nie pan Sta ni sław za ło żył
ro dzi nę i wy je chał do Ło mia nek.
To wła śnie tu w 1955 ro ku u zbie -
gu Wi śla nej i War szaw skiej za ło -

żył swój za kład, któ ry spło nął
czte ry la ta póź niej. – Dzia dek jed -
nak w 1962 ro ku otwo rzył pie kar -
nię przy War szaw skiej 88, gdzie
do dzi siaj po wsta je pie czy wo
– mó wi pa ni Mał go rza ta. – Pie -
cze my w tym sa mym pie cu, któ ry
po sta wił dzia dek Sta ni sław
– a ku pił go z li kwi do wa nej pie -
kar ni w War sza wie na Zło tej,
gdzie pie czo no w nim chleb jesz -
cze przed woj ną – na za kwa sie
po wsta ją cym przez kil ka na ście
go dzin. Nie ma my ma szyn, któ re

po por cju ją wo dę, mą kę i za czyn
– na sze chle by przy go to wy wa ne
są ręcz nie - ani dzia dek, ani ta ta
Ro bert ni gdy nie ska zi li pie kar ni
gra mem po lep sza cza. Tym wła -
śnie ró żni my się od in nych pie -
kar ni: tra dy cyj nym sma kiem
i ręcz ną ro bo tą.

Pie kar nia po zo sta je w rę kach
ro dzi ny od sa me go po cząt ku. – Ta -
ta ni gdy nie są dził, by któ raś z je go
có rek – a są nas trzy! – chcia ła za -
jąć się pie kar nią. Tym cza sem mo ja
sio stra, któ ra miesz ka ła swe go cza -

su w Hisz pa nii, za czę ła od wie dzać
ro dzin ny biz nes ze swo im chło pa -
kiem. Pe dro, któ ry w Kra ju Ba -
sków zdo był ja ko szef re stau ra cji
gwiazd kę Mi che li na, był tak za fa -
scy no wa ny pie kar nią, że w do mu
uczył się fa chu i zdo by wał do -
świad cze nie. Efekt jest ta ki, że zo -
stał w Ło mian kach, gdzie te raz
zaj mu je się two rze niem tra dy cyj -
nych hisz pań skich wy pie ków…

Dziś pie czy wo z Pie kar ni Pi -
woń ski (żyt nie, psze nicz ne, py tlo -
we, buł ki, chał ki, chle by i wie le,
wie le in nych) mo żna zna leźć
w skle pach w ca łej le wo brze żnej
War sza wie i oko li cach Ło mia nek.
Do te go po wstał pierw szy sklep
fir mo wy, ulo ko wa ny na Bie la -
nach, przy Staf fa 2.

Gdzie znaleźć pieczywo z tej
piekarni?

Amaltea ul. Krokwi 36A lok. U1
DH Tarchomin ul. Nagodziców 1
DH Tarchomin ul. Antalla 5

Pie kar nia Pi woń ski, Ło mian ki
ul. War szaw ska 88

www.tra dy cyj na pie kar nia.pl

Dziś prawdziwych piekarzy już nie ma? Oczywiście, że są
� Choć konkurencja z maszynowo robionym pieczywem z mrożonego ciasta jest spora, to tradycyjne metody i przepisy mają się nieźle
– wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. A taka piekarnia z tradycjami działa w Łomiankach od pół wieku, zaś pieczywo w niej wypiekane można
kupić także na Białołęce.

Stanisław Piwoński w swojej piekarni



– Jest pan rad nym w jed nej
z naj mniej za nie czysz czo nych
dziel nic, ja ką jest Bia ło łę ka. Mi -
mo to ra zem z ak ty wi sta mi z ca łej
War sza wy pro te sto wał Pan prze -
ciw ko po li ty ce władz mia sta, do -
ma ga jąc się po wo ła nia szta bu
kry zy so we go w związ ku z du żym
za nie czysz cze niem po wie trza.

– Bia ło łę ka na tle dziel nic ta -
kich jak Śród mie ście, Mo ko tów
czy Ur sus rze czy wi ście wy glą da
do brze. Nie któ rzy mo gą po my -
śleć, że pro blem nas nie do ty ka,
bo je ste śmy zie lo ny mi płu ca mi
sto li cy. Nic bar dziej myl ne go.
Bia ło łę ka nie dłu go mo że za to nąć
w smo gu. To skut ki m.in. nie do -
sta tecz ne go wspie ra nia ko mu ni -
ka cji pu blicz nej czy nie ogra ni cza -
ne go wy ci na nia te re nów zie lo -
nych.

– Ka żde go ro ku z po wo du za -
nie czysz czeń po wie trza umie ra
kil ka ty się cy Po la ków. Jak jest
w War sza wie?

– Nor my wskaź ni ków py łów za -
wie szo nych PM 2,5 i PM 10 są
prze kra cza ne kil ka krot nie. Ta ka
sy tu acja pro wa dzi do przed wcze -
snych zgo nów w wy ni ku no wo -
two rów i cho rób krą że nio wych.
Mak sy mal na licz ba dni w ro ku,
w któ rych wskaź ni ki te mo gą być
prze kro czo ne to 35, ale w na szym
mie ście li mit zo stał wy czer pa ny
już 10 mar ca.

– Głów nym źró dłem za nie -
czysz czeń są sa mo cho dy, ale ich
licz ba wciąż ro śnie. W prze li cze -
niu na 1000 miesz kań ców ma my
już dwu krot nie wię cej sa mo cho -
dów, niż są sie dzi zza Od ry. Kie dy
bę dzie le piej?

– Je że li nie bę dą re ali zo wa ne
in we sty cje wspie ra ją ce trans port
zbio ro wy za miast in dy wi du al ne go,
a dro gi wciąż bę dą po sze rza ne,
bę dzie co raz go rzej. Po win ni śmy
do pro wa dzić do te go, by miesz -
kań com opła ca ło się zo sta wić sa -
mo chód w do mu i wsiąść do ko -
mu ni ka cji pu blicz nej. Nie mo że -
my po zwa lać rów nież na to, by te -
re ny zie lo ne by ły w nie kon tro lo -
wa ny spo sób wy ci na ne pod bu do -
wę osie dli czy re ali za cję no wych
in we sty cji. Nie mo że my go dzić się
na wy cin kę po nad ty sią ca drzew
wzdłuż Ka na łu Że rań skie go. Po -
win ni śmy ogra ni czyć cha otycz ny
roz wój dziel ni cy i ob jąć pla na mi
za go spo da ro wa nia te re ny zie lo ne.

– Co mo że prze ko nać miesz -
kań ców do prze siad ki z sa mo cho -
dów do SKM -ki, tram wa ju czy
au to bu su?

– Kom fort: czę ste kur so wa nie
po cią gów, ich punk tu al ność, roz -
wój par kin gów P+R i zmniej sza -
nie cen bi le tów.

Roz ma wiał Do mi nik Ga dom ski

Możemy „zatonąć” w smogu
� Mieszka w jednym z najczystszych miejsc w Warszawie, ale domaga się od władz
walki ze smogiem. Czy Białołęka będzie mieć problem z zatrutym powietrzem? Co
robić, żeby nie powtórzyć błędów innych dzielnic? Radny niezależny Filip Pelc był
jednym z pikietujących pod stołecznym ratuszem.
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Filip Pelc (pierwszy z prawej) jako jedyny przedstawiciel
Białołęki protestował przeciwko polityce władz Warszawy

w dziedzinie ekologii

źródło: Facebook / M
iasto Jest N

asze

6 grud nia dzie ci w wie ku 3–9
lat bę dą mo gły po sza leć w sa li za -
baw, a ich ro dzi ce ode tchnąć
przy ka wie. Ze wzglę du na ogra -
ni czo ną licz bę miejsc im pre za po -
dzie lo na bę dzie na dwie tu ry – dla
młod szych i star szych, po 30 osób
w ka żdej gru pie. Za pi sy na mi ko -
łaj ki ru sza ją 20 li sto pa da w sa mo

po łu dnie, koń czą się pięć dni póź -
niej. Wy star czy wy słać imię, na -
zwi sko i wiek dziec ka na ad res
mi ko łaj  ki@ra zem dla bia lo le -
ki.waw.pl, a w wia do mo ści zwrot -
nej do sta nie my dal sze in for ma cje.

Eko Fraj da, Po ra jów 12
www.eko fraj da.pl.

Bezpłatne mikołajki
w EkoFrajdzie
� Mikołajki są jednym z najprzyjemniejszych dni w roku.
Dla jego miłośników – czyli dla dzieci, gdyby ktoś miał
wątpliwości – EkoFrajda na Porajów organizuje
bezpłatną zabawę.





„Że rań FSO” to okre śle nie ro -
dem ze sta re go dow ci pu o skró cie
„PZPR”. Ol brzy mi wę zeł pół noc -

nej ob wod ni cy War sza wy z Mo -
dliń ską i Ja giel loń ską nie le ży
na Że ra niu (ani hi sto rycz nie, ani

we dług Miej skie go Sys te mu In -
for ma cji), a po bli ska fa bry ka sa -
mo cho dów jest od daw na nie -
czyn na. Okre śle nie utar ło się jed -
nak na ty le, że dziś to wła śnie ta
oko li ca jest ko ja rzo na z na zwą
„Że rań”.

Na „Że ra niu” za trzy mu ją się
dwie li nie tram wa jo we i aż dwa -
dzie ścia je den au to bu so wych,
w tym dwie noc ne. Na zy wa nie
roz rzu co nych na du żej prze strze -
ni przy stan ków wę złem prze siad -
ko wym to jed nak nie po ro zu mie -
nie. Pod czas prze bu do wy mo stu
Gro ta -Ro wec kie go pra ce pro wa -
dzo no tak, jak by urzęd ni cy z Ge -
ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad nie wie dzie li
o ist nie niu ży cia po za sa mo cho -
dem. Prze sia da ją cy się pa sa że ro -
wie nad ra bia li dro gi kil ka krot nie,
prze dzie ra li przez piach i to nę li
po kost ki w bło cie.

Po pra wi ła się sy tu acja ro we rzy -
stów. Wcze śniej wę zła nie da ło
się bez piecz nie po ko nać ro we -
rem, te raz dro gi ro we ro we

na Mo dliń skiej i wzdłuż Tra sy To -
ruń skiej zo sta ły po łą czo ne. Ale
je śli chce my je chać pro sto wzdłuż
S8 na dru gą stro nę Wi sły, mu si my
zje chać ser pen ty ną na dół, prze je -
chać obok ko ścio ła, dwu krot nie
po cze kać na świa tłach i zno wu
wje chać pod gó rę, na most. Prze -
jazd dla sa mo cho dów w tej re la cji
jest bez ko li zyj ny i pro wa dzi w li nii
pro stej.

Po otwar ciu tra sy na Że ra niu
sy tu acja pa sa że rów ko mu ni ka cji
miej skiej jest co naj mniej tak sa -
mo zła, jak daw niej. Wciąż nie ma
peł ne go ze sta wu wind, a przej ście
mię dzy pę tla mi au to bu so wą

i tram wa jo wą na dal pro wa dzi
po scho dach. Co naj gor sze, po za -
koń cze niu prze bu do wy tra sy, zli -
kwi do wa no tym cza so wy przy sta -
nek w kie run ku Tar cho mi na,
na któ rym za trzy my wa ły się li -
nie 509 i 518. Do bra wia do mość
jest ta ka, że wró ci on – już tyl ko
dla 509 – w przy szłym ro ku,
po opra co wa niu no wej or ga ni za -
cji ru chu.

Czy na stęp na oka zja do po pra -
wie nia ja ko ści prze sia dek na Że ra -
niu bę dzie do pie ro pod czas przed -
łu ża nia li nii tram wa jo wej, a więc…
pod ko niec lat dwu dzie stych?

Do mi nik Ga dom ski

Żerań FSO: wielka pomyłka
� Dla kierowców miejsce, w którym spotykają się trasa S8, Modlińska i Jagiellońska,
to dobrze zaprojektowany „węzeł Modlińska”. Dla znacznie liczniejszych pasażerów
autobusów to „Żerań FSO”, czyli wielka pomyłka.
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Osoby niepełnosprawne mają ogromne problemy z przesiadkami

Chcąc jechać rowerem wzdłuż trasy S8 musimy objechać prawie
cały węzeł, dwukrotnie pokonać różnicę wysokości i dwukrotnie

poczekać na światłach

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2013
r. poz. 687 j.t., ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (DZ. U. z 2013 r. poz. 267 j.t., ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445 j.t.), art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2015 r. poz. 1438 j.t.),

ZZ  AA  WW  II  AA  DD    AA  MM  II  AA  MM,,
że 22 października 2015 roku w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, w
imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Białołęka ww  sspprraawwiiee  wwyyddaanniiaa  ddeeccyyzzjjii  oo  zzeezzwwoolleenniiuu  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj  ww  ddzziieellnniiccyy
BBiiaałłoołłęękkaa  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy  ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  PPrroojjeekkttoowwaanneejj  KKDDLL--0088  ((ssttaannoowwiiąącceejj
łłąącczznniikk))  nnaa  ooddcciinnkkuu  oodd  uull..  PPłłuużżnniicckkiieejj  ddoo  uull..  PPrrzzaaśśnneejj,,  oobbeejjmmuujjąąccee::  bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii  ii  cchhooddnniikkaa,,
bbuuddoowwęę  kkaannaalliizzaaccjjii  ooggóóllnnoossppłłaawwnneejj  DDNN  00,,4400  mm  wwrraazz  zz  ooddwwooddnniieenniieemm  pprroojjeekkttoowwaanneejj  uulliiccyy,,
bbuuddoowwęę  oośśwwiieettlleenniiaa  oorraazz  rroozzbbuuddoowwęę  uulliiccyy  PPrrzzaaśśnneejj  ppoopprrzzeezz  ppoosszzeerrzzeenniiee  jjeezzddnnii  ii  cchhooddnniikkaa  nnaa
ooddcciinnkkuu  oodd  uull..  PPrroojjeekkttoowwaanneejj  KKDDLL--0088  ddoo  PPrroojjeekkttoowwaanneejj  KKDDDD,,  wwyykkoonnaanniiee  zziieelleennii  ddrrooggoowweejj,,
wwyycciinnkkęę  ddrrzzeeww,,  wwddrroożżeenniiee  pprroojjeekkttuu  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu..  
IInnwweessttyyccjjaa  bbęęddzziiee  rreeaalliizzoowwaannaa  nnaa  tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk::
zz  oobbrręębbuu  nnrr  44--0066--3300,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr::  11  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroojj..    11//33,,  11//44)),,  22--  cczz..
((ddzz..  pprroojj..    22//11,,  22//33)),,  1199//11  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroojj..    1199//55,,  1199//66,,  1199//77--cczz..)),,  2288//11,,    2277--cczz..,,  110011//11  ––  cczz..  ((ddzz..
pprroojj..    110011//77)),,  110077--cczz..  ((ddzz..  pprroojj..    110077//33,,  110077//44,,  110077//66)),,
zz  oobbrręębbuu  nnrr  44--0066--2277,,  oozznnaacczzoonnyycchh  ww  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  nnrr::  111199//22  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroojj..  111199//88)),,  9999--cczz..  

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w
Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul.
Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 51 03 193, pokój nr 404c, w godzinach pracy
Urzędu, do czasu wydania decyzji.
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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

W cią gu naj bli ższych pięt na stu
lat Tram wa je War szaw skie – dzię ki
po mo cy do ta cji unij nych – za mie -
rza ją wy dać mi liar dy zło tych na bu -
do wę no wych li nii. Na li ście zna la -
zło się m.in. to ro wi sko na Mat ki
Te re sy, Win cen te go i wzdłuż pla no -
wa nej Tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej
w kie run ku osie dla Der by. Nie ste ty

ocze ki wa na przez miesz kań ców
wschod niej Bia ło łę ki in we sty cja
pla no wa na jest w okre sie „do 2030
ro ku”. Wcze śniej ma ją po wstać li -
nie tram wa jo we mię dzy in ny mi
na Go cław oraz Ste gny i Wi la nów.

Do ce lo wo na wschod niej Bia ło -
łę ce tram wa je ma ją jeź dzić wzdłuż
Tra sy Ol szyn ki Gro chow skiej

i Tra sy Mo stu Skło dow skiej-Cu rie
na pół noc od osie dla Der by, ale te
od cin ki ist nie ją tyl ko na pa pie rze
(w stu dium uwa run ko wań prze -
strzen nych War sza wy) i po wsta ną
naj wcze śniej po 2030 ro ku, praw -
do po dob nie do pie ro ra zem
z obie ma tra sa mi ru chu.

Do mi nik Ga dom ski

Na Derby po torach dopiero za 15 lat?
� Według aktualnych planów inwestycyjnych linia tramwajowa na wschodnią
Białołękę powstanie do 2030 roku.

O li nii tram wa jo wej na Mo dliń -
skiej, któ ra mia ła by po łą czyć Tar -

cho min z Że ra niem i Pra gą, mó wi
się od wie lu lat. Czte ry la ta te mu

po wstał pierw szy ele ment tej in -
we sty cji, któ rym jest most
nad Ka na łem Że rań skim, są sia -
du ją cy z po sze rzo ny mi wów czas
es ta ka da mi dla au to bu sów i sa -
mo cho dów. Do tej po ry li nia mię -
dzy pę tlą Że rań FSO a Trak tem
Nad wi ślań skim nie znaj do wa ła się
na żad nej li ście pla no wa nych in -
we sty cji. Na spo tka niu Sto wa rzy -
sze nia In ży nie rów i Tech ni ków
Ko mu ni ka cji Tram wa je War szaw -
skie za pre zen to wa ły no wą li stę,
na któ rej li nia ta fi gu ru je ja ko
„do bu do wy do 2030 ro ku”. Czy -
żby cze ka ło nas ko lej nych 15 lat
w za tło czo nych au to bu sach 509?

Do mi nik Ga dom ski

Tramwaje pojadą Modlińską w roku… 2030
� Most tramwajowy nad Kanałem Żerańskim poczeka na przejazd pierwszego
składu prawdopodobnie jeszcze 15 lat.

DDEECCYYZZJJAA  NNrr  4400  //  CCPP  //  22001155,,    WWaarrsszzaawwaa  1166..0099..22001155
oo  uussttaalleenniiuu  llookkaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  cceelluu  ppuubblliicczznneeggoo

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa
SSttoołłeecczznneeggoo  WWaarrsszzaawwyy, Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa,
reprezentowanego przez Piotra Smoczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Białołęka złożonego 20 lipca 2015 r., 

UUSSTTAALLAAMM
warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 12 oddziałowego przedszkola
przy ul. Myśliborskiej wraz ze zjazdem, wewnętrznym układem drogowym, miejscami
postojowymi, placami zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 108 z obrębu 4-06-29 przy ul.
Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

DDEECCYYZZJJAA  NNrr    4411//CCPP//22001155  WWaarrsszzaawwaa,,  1166..0099..22001155  rr..
oo  uussttaalleenniiuu  llookkaalliizzaaccjjii  iinnwweessttyyccjjii  cceelluu  ppuubblliicczznneeggoo

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku PPoollsskkiieejj  SSppóółłkkii
GGaazzoowwnniiccttwwaa rreepprreezzeennttoowwaanneejj  pprrzzeezz  MMaaggddaalleennęę  MMęęddrrzzyycckkąą Sp. z o.o., złożonego
06.07.2015 r.

UUSSTTAALLAAMM
warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej DN 40 ok. 96 m w
ul. dojazdowej do ul. Szlacheckiej stanowiącej dz. ew. nr 159 z obrębu 4-07-03 na
odcinku od istniejącej sieci gazowej do wysokości dz. ew. nr 154  w Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy.

Zatrudnimy 
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

w gazetach bezpłatnych
„Echo” oraz portalu

tustolica.pl

Zatrudnimy 
dziennikarzy
z doświadczeniem,
zainteresowanych
tematyką miejską

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl





NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

DOM SPRZEDAM
·SPRZEDAM SEGMENT NA TARCHOMINIE
TEL. 609-997-755

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM

DDzziiaałłkkaa  bbuudd..  667722  mmkkww  –– cceennaa  114455  ttyyss..  ––  uull..
TTęęcczzoowwaa  // SSłłoonneecczznnaa  .. VViivvaa  IInnvveesstt  –– 550011--554411--008855

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki naprawa, gwarancja 22-811-73-69,
501-690-902
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

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

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

KKOONNTTAAKKTT@@TTIIPPTTOOPP..WWAAWW..PPLL

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

·MKserwis komputerowy, wymiana gier, Wycena
GRATIS. Ul. Juranda ze Spychowa 11,
735-600-222

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 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

DDaacchhyy,,  rryynnnnyy,,  ppooddbbiittkkii,,  ppaarraappeettyy  nnaa  wwyymmiiaarr..
MMaatteerriiaałłyy  rroobboocciizznnaa..  BBeezzppłłaattnnyy  oobbmmiiaarr..  WWaarrsszzaawwaa

uull..  BBiiaałłoołłęęcckkaa  116666aa  TTeell..  553355--112299--775566,,
553355--992200--003355

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·REMONTY i wykończenia wnętrz. Rzetelnie
i fachowo. Brygada bez nałogów. Wycena nic nie
kosztuje! Zadzwoń doradzimy. 516-165-449
www.drabinka.pl

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

FINANSE
·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008,22 698-31-59
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.

Doświadczeni doradcy 22 490-91-39

POŻYCZKA! BEZ BIK! NAWET 25.000 ZŁ
TEL. 883-200-636

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·zwalniamzatrudniam.pl

ZDROWIE I URODA
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

RR  ee hh aa bb ii ll ii tt aa cc jj aa kkrriiootteerraappiiaa,,  eelleekkttrrootteerraappiiaa,,
ddrreennaażż  lliimmffaattyycczznnyy,,  llaasseerr,,  ssoolluuxx,,  uullttrraaddźźwwiięękkii,,
bboorroowwiinnaa,,  ppoollee  mmaaggnneettyycczznnee,,  mmaassaażż,,  tteerraappiiaa

iinnddyywwiidduuaallnnaa,,  ggiimmnnaassttyykkaa  kkoorreekkccyyjjnnaa,,  bbeezzppłłaattnnee
kkoonnssuullttaaccjjee  ffiizzjjootteerraappeeuuttyycczznnee,,  pprroommooccyyjjnnee  cceennyy

++ zznniiżżkkii  pprrzzyy  sseerriiaacchh  zzaabbiieeggóóww,,  ppnn--pptt..  1100..00----
1199..0000,,  uull..  EErraazzmmaa  zz ZZaakkrroocczzyymmiiaa  1122  tteell..

557700--556644--553388

DAM PRACĘ
·Opieka niem. do 1500 Euro 692-960-640

PPaanniiąą  ddoo  pprraallnnii  nnaa  TTaarrcchhoommiinniiee..  WWyymmaaggaannee
ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ww pprrooffeessjjoonnaallnnyymm  pprraassoowwaanniiuu
ooddzziieeżżyy..  PPrraaccaa  ww ggooddzz..  1166--2200  oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  1122  ppllnn  nneettttoo//ggooddzz..  
TTeell..  550044--006666--  889999

·SIEĆ OBUWNICZA KANGUR POSZUKUJE
PANIE DO GALERII URSYNÓW, RENOWA,
SALONU OBUWIA UL. ŚWIATOWIDA, CV
BABIEJDOMINIKA@WP.PL
·Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską
z doświadczeniem zawodowym. Praca zmianowa
697-173-040

ZZaattrruuddnniięę  nnaa  ppiieerrwwsszząą  lluubb  ddrruuggąą  zzmmiiaannęę
pprraaccoowwnniikkaa  zz ppóółłnnooccnneejj  cczzęęśśccii  WWaarrsszzaawwyy  ddoo

pprraaccyy  pprrzzyy  pprroodduukkccjjii  mmaatteerriiaałłóóww  bbuuddoowwllaannyycchh..
TTeell..  660022--661166--555566

SZUKAM PRACY
·M-36 magazyn, produkcja lub do przyuczenia
501-867-863

SPRZEDAM
·www.e-pilociki.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408 178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE,
BAGNETY, MUNDURY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
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
·Każdy 513-513-988
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na

www.echodrobne.pl

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72022



Naj lep si z naj lep szych
Od po cząt ku ist nie nia „Gar de ro -

by” głów nym trzo nem jej pro gra mu
by ły te atry nie za wo do we. Ta kże

i w tym ro ku nie za brak nie naj war -
to ściow szych przed sta wień z ca łej
Pol ski, wy bra nych przez ka drę Bia -
ło łęc kie go Ośrod ka Kul tu ry. Łącz -
nie 11 pre zen ta cji – a wśród nich

mo no dra my, far sy, dra ma ty psy cho -
lo gicz ne – wy star tu je w kon kur sie
i pod da się oce nie pro fe sjo nal ne go
ju ry w skła dzie: Ja ro sław Kil jan,
wie lo let ni dy rek tor Te atru Pol skie -
go w War sza wie i Ja cek Kop ciń ski,
re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka
„Te atr”.

Zna ni i lu bia ni
Wa żnym do peł nie niem 17. edy cji

Fe sti wa lu „Gar de ro ba Bia ło łę ki”
bę dą wy da rze nia to wa rzy szą ce. Te -
atro ma ni z pew no ścią za chwy cą się
mi strzow skim spek ta klem „Sce na -
riusz dla nie ist nie ją ce go, lecz mo żli -
we go ak to ra in stru men tal ne go”,
gra ne go od bli sko 40 lat i nie zmien -
nie śmie szą ce go wi dzów, po pi so we -
go przed sta wie nia Ja na Pesz ka.
Z ko lei fa ni al ter na tyw nych mu -
zycz nych brzmień na pew no sku szą
się na kon cert ze spo łu Chłop cy
Kon tra Ba sia, cha rak te ry stycz ne go
trio, zna ne go szer szej pu blicz no ści
z te le wi zyj ne go show „Must Be The
Mu sic”. Gru pa wy stą pi na Sce -
nie 64.

Or ga ni za to rzy prze wi dzie li rów -
nież coś dla ma łych wi dzów te atral -
nych. „Księ żnicz ka na ziarn ku gro -
chu” Te atru Aka de mia Wy obraź ni,
to po ucza ją ca ada pta cja zna nej ba -
śni H. Ch. An der se na, z któ rej naj -
młod si nie tyl ko wy cią gną wa żne
wnio ski, ale rów nież, dzię ki to wa -
rzy szą cym warsz ta tom, le piej po -
zna ją sztu kę te atral ną. Ostat nim
ele men tem pro gra mu do dat ko we -
go bę dzie pre zen ta cja no we go
spek ta klu Kom pa nii Te atral nej
Mam ro „Te atrow cy”. Bi le ty na wy -
da rza nia od 5 zł. Szcze gó ło wy cen -
nik na www.bok.waw.pl. Kon takt:
22 614–66–56 lub se kre ta -
riat@bok.waw.pl.

Pro gram:
Pią tek 27 li sto pa da

15:00 – Słubice wschodnie „Ja &
Cekaemista” – Słubice

16:00 – Grupa Banina „Marzenie
Nataszy” – Lublin

17:30 – Teatr Studio Czyczkowy
„Wyjścia” – Wrocław

19:00 – Zatrzymać obrotówkę
„Jutro” – Kraków

20:30 – koncert: Chłopcy Kontra
Basia – Scena 64

So bo ta 28 li sto pa da
15:00 – Wąsikowska/Kundera

„Jesteśmy przynętą,
Kochanie!” – Warszawa

16:45 – Teatr Krzywa Scena
„FerdydurkiI” – Stargard
Szczeciński

17:45 – Mateusz Nowak
„Od przodu i od tyłu”
– Lublin

19:00 – Teatr KOD „Koniec” – Dębno
20:30 – Jan Peszek „Scenariusz

dla nieistniejącego, lecz
możliwego aktora
instrumentalnego”

Nie dzie la 29 li sto pa da
12:00 – Spektakl dla dzieci

– pokaz specjalny:
„Księżniczka na ziarnku
grochu” – Scena 64

15:00 – Teatr Mariana Bednarka
„Głęboka wysokość szerokiej
długości” – Rybnik

16:00 – Teatr Baza „Matka”
– Warszawa

18:00 – Teatr Ecce Homo
„Vatene!” – Kielce

19:30 – Teatr Pijana Sypialnia
„Łojdyrydy” – Warszawa

21:00 – Kompania Teatralna
Mamro „Teatrowcy” – pokaz
pozakonkursowy

22:00 – Ogłoszenie wyników
Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu ry,

ul. Vin cen ta van Go gha 1, kon -
takt: 22 614–66–56, se kre ta -
riat@bok.waw.pl.

Sce na 64, ul. Po ra jów 3.
mj

XVII „Garderoba Białołęki”
� Od 27 do 29 listopada odbędzie się 17. edycja Festiwalu „Garderoba Białołęki”.
Na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury oprócz teatralnych grup niezawodowych
wystąpią Jan Peszek oraz zespół Chłopcy Kontra Basia.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 23

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

Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

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

PPrrzzeedd  ssiięę  bbiioorr  ssttwwaa  BBuu  ddooww  llaa  nnee  ggoo  KKoonn  ssttaann  ttyy  SSttrruuss, Al. Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej 84 lok. 106, 02-777 War sza wa, zło żo ny dnia 9 li sto pa da 2015 r.,
w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej
na bu do wie sie ci ciepl nej osie dlo wej na dz. ew. nr 3/6, 3/11, 3/5, 6/4 z ob -
rę bu 4-06-34 oraz dz. ew. nr 82/2, 7 z ob rę bu 4-06-09 przy ul. My śli bor -
skiej, Za błoc kiej w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.

PPoo  uucczzee  nniiee

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



Tak, tak, tym ra zem za czy na my
wcze śniej, bo 16 li sto pa da, ale za to
bę dzie wię cej cza su na do pra co wa nie
pro jek tów. Da tą gra nicz ną, do któ rej
trze ba zło żyć pro jek ty jest 15 stycz -
nia 2016 ro ku. W mię dzy cza sie zor ga -
ni zu je my dla pro jek to daw ców spo tka -
nia nt. za sad skła da nia pro jek tów oraz
dy żu ry kon sul ta cyj ne. Ale po ko lei…

Pro jekt mo żna zgło sić tyl ko na spe -
cjal nym for mu la rzu, do któ re go trze ba
do łą czyć li stę po par cia pod pi sa ną
przez 30 osób. W tym ro ku au to rem
pro jek tu mo że być wię cej niż jed -
na oso ba. Współ pro jek to daw ców mo -
żna do pi sać w za łącz ni ku do for mu la -
rza zgło sze nio we go. Oczy wi ście, pra -
wo do zgło sze nia pro jek tu wciąż za -
cho wu ją nie peł no let ni (mu szą tyl ko
do for mu la rza do łą czyć zgo dę opie ku -
na praw ne go/ro dzi ca) oraz cu dzo -
ziem cy (w ich przy pad ku ko niecz ne
jest do star cze nie spe cjal ne go oświad -
cze nia z da ny mi oso bo wy mi). Wszyst -
kie for mu la rze do po bra nia
na www.bia lo le ka.waw.pl w za kład ce
„Bu dżet par ty cy pa cyj ny”.

Tra dy cyj nie pro jek ty mo żna zgło sić
na 2 spo so by:

– on -li ne po przez stro nę www.twoj -
bu dzet.um.war sza wa.pl 

– oso bi ście przy no sząc do Urzę du
Dziel ni cy Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197,
okien ka od nr 20 do nr 25, (QMA TIC
„Z – punkt po daw czy”) w godz. 8:00
– 16:00 (w po nie dział ki do 18:00);

– prze słać pocz tą na ad res Urząd
Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy,
ul. Mo dliń ska 197, 03-122 War sza -
wa, z do pi skiem „Bu dżet par ty cy pa -
cyj ny 2017” – de cy du je da ta wpły wu
do Urzę du Dziel ni cy.

Aby zgło sić pro jekt na le ży być
miesz kań cem m.st. War sza wy. Re -
ali za cja pro jek tu nie mo że prze kra -
czać 1 ro ku ka len da rzo we go. Pro jekt
mu si być umiej sco wio ny w jed nym
z 3 ob sza rów Bia ło łę ki (sprawdź po -
dział na ob sza ry na www.bia lo le -
ka.waw.pl), a je go efek ty mu szą być
do stęp ne dla ogó łu miesz kań ców.
W for mu la rzu na le ży wy mie nić
i osza co wać kosz ty re ali za cji pro jek -
tu, któ re nie mo gą prze kro czyć kwo -
ty 500 tys. zł. Pro jekt mo że być zlo -
ka li zo wa ny na te re nie na le żą cym
do in ne go wła ści cie la niż m.st. War -
sza wy, je śli mie ści się w za da niach
wła snych m.st. War sza wy oraz zgo -
da wła ści cie la na re ali za cję pro jek tu
na je go te re nie speł nia okre ślo ne
wa run ki (sprawdź na www.bia lo le -
ka.waw.pl).

Wię cej in for ma cji na www.bia lol -
eka.waw.pl oraz www.twoj bu -
dzet.um.war sza wa.pl lub u dziel ni -
co we go ko or dy na to ra bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go – An na Rur ka,
tel. 22 51 03 350, e -ma il: arur -
ka@um.war sza wa.pl
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