
N
r1

(3
40

)
29

st
yc

zn
ia

20
16

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

BBIIAAŁŁOOŁŁĘĘCCKKIIEE

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne: 

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 438
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMA w „Echu” - tel. 508-125-419
reklama@gazetaecho.pl

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem tel .  502-280-720

Je dy ny dziel ni co wy żło bek mie -
ści się przy Stru my ko wej. Ma pięć
grup wie ko wych dla dzie ci do trze -
cie go ro ku ży cia. Te raz w wy re -
mon to wa nym bu dyn ku, w któ rym
wcze śniej mie ści ła się m.in. bi blio -
te ka, otwar to je go fi lię. Re mont
trwał od 2011 ro ku, do wy mia ny

po szła w za sa dzie ca ła kon struk cja
ko mu nal ne go bu dyn ku. Oprócz
żłob ka wró ci ła tu też bi blio te ka,
a w przy szło ści znaj dzie się jesz cze
świe tli ca śro do wi sko wa.

Bia ło łę ka jest naj szyb ciej roz wi -
ja ją cą się dziel ni cą War sza wy,
a miejsc w żłob kach pu blicz nych

ma my obec nie rów no 174. Jak za -
po wia da bur mistrz Piotr Ja wor -
ski, w przy szłym ro ku ich licz ba
zde cy do wa nie się zwięk szy
– trwa ją pra ce na bu do wie ko lej -
nych pla có wek, mo gą cych po mie -
ścić pół ty sią ca ma lu chów.

(wt)

Białołęka ma nowy żłobek
� Jeszcze do niedawna Białołęka miała jeden publiczny żłobek ze 139 miejscami.
Teraz przybyło 35 – otwarto filię przy placu Światowida.

Białołęka
jest

najszybciej
rozwijającą

się
dzielnicą

Warszawy,
a miejsc

w żłobkach
publicznych

mamy
obecnie

równo 174



Bia ło łęc kie Cen trum OCE AN
to naj no wo cze śniej szy w Pol sce
ośro dek ob li cze nio wy zbu do wa ny
z my ślą o prze twa rza niu wiel kich
zbio rów da nych i pro wa dze niu za -
awan so wa nych prac ana li tycz nych.

Oce an da nych
Pro jekt re ali zu je In ter dy scy pli -

nar ne Cen trum Mo de lo wa nia
Ma te ma tycz ne go i Kom pu te ro -
we go Uni wer sy te tu War szaw skie -
go. Ta dzia ła ją ca od prze szło 20
lat jed nost ka uni wer sy tec ka zaj -
mu je się ana li zo wa niem i mo de -
lo wa niem da nych, a ta kże za pew -
nia wspar cie pro gra mi stycz ne
w pro jek tach wy ma ga ją cych du -
żych mo cy ob li cze nio wych. Pro -
wa dzi ba da nia z za kre su m.in.

bio tech no lo gii, in ży nie rii ma te ria -
ło wej, ko smo lo gii, me dy cy ny czy
me te oro lo gii.

OCE AN znacz nie zwięk szy
mo żli wo ści ośrod ków na uko wych
w ca łym kra ju. Su per kom pu te ry,
któ re bę dą tu pra co wać, przy śpie -
szą prze twa rza nie i za awan so wa -
ne ope ra cje na wiel kich zbio rach
da nych. Z ser we row ni bę dą ta kże
ko rzy stać jed nost ki ad mi ni stra cji
pań stwo wej oraz przed się bior cy.

Co w oce anie sta nie?
Ser cem OCE ANU bę dzie su -

per kom pu ter Cray prze zna czo ny
do ob li czeń wiel ko ska lo wych
i do prze pro wa dza nia prac sy mu -
la cyj nych. Przy kła dem mo że być
sy mu la cja zja wisk po go do wych
wy ko ny wa na przez me te oro lo gów
czy prze pro wa dza nie skom pli ko -
wa nych ob li czeń opi su ją cych
opływ stru mie nia po wie trza wo kół
ja dą ce go z du żą pręd ko ścią sa mo -
cho du lub skrzy deł sa mo lo tu.

W cen trum bę dzie mo żna prze -
twa rzać zbio ry da nych, któ rych
roz mia ry się ga ją pe ta baj tów, czy li
bi liar dów (1 000 000 000 000 000)
baj tów. W prak ty ce ta ki sys tem
mo że w cią gu kil ku se kund wy do -

być wszel kie da ne z 900 mi liar dów
ta kich ar ty ku łów jak ten. W cen -
trum znaj dzie się ta kże ser we row -
nia zdol na po mie ścić zbio ry od po -
wia da ją ce kil ku mi lio nom stan dar -
do wych kom pu te rów do mo wych.

Z ko lei la bo ra to rium wi zu ali za -
cji umo żli wi wy so kiej ja ko ści ana -
li zy wi zu al ne z ró żnych ob sza rów
wie dzy. Przy je go po mo cy mo żna
wy szu ki wać w zbio rach ob ra zy,
zdję cia czy fil my, po rów ny wać je
ze so bą, pod da wać szcze gó ło wym
ba da niom. Mo że to być przy dat ne
np. przy usta la niu au ten tycz no ści
ob ra zów i zdjęć, czy też wy szu ki -
wa niu twa rzy w tłu mie.

Kosz tow ny Oce an
Cen trum przy Ku piec kiej bę dzie

pla ców ką zna czą cą w ska li świa to -
wej i uni kal ną w Pol sce. W ra mach
in we sty cji, któ rej war tość wy nio -
sła 162 mln zł, zbu do wa no ser we -
row nię o po wierzch ni użyt ko wej
prze kra cza ją cej 6 tys. m2. Bu dy nek
mo żna już obej rzeć. Pra ce na ze -
wnątrz wła ści wie zo sta ły ukoń czo -
ne. We wnątrz jest już nie mal kom -
plet in fra struk tu ry in for ma tycz nej.
Otwar cie pla no wa ne jest w mar cu.

Woj ciech Ka łu żyń ski

Ocean na Białołęce. Unikat w skali kraju
� Dobiega końca budowa Otwartego Centrum Danych i Analiz OCEAN przy ulicy
Kupieckiej. Prace wykończeniowe zostały zakończone w grudniu. Trwają testy
nowoczesnych komputerów dużej mocy. Otwarcie wiosną.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Wzdłuż re zer wa tu przy ro dy Ła -
wi ce Kieł piń skie, wzdłuż la sów, łąk
i pól, z wi do kiem na osie dla, za byt -
ki Tar cho mi na i port Że rań ski
– spa cer al bo jaz da ro we rem
po bia ło łęc kim wa le to sa ma przy -
jem ność, na wet przy siar czy stym
mro zie. Pa trząc na dzi kie brze gi
Wi sły, słu cha jąc śpie wu pta ków al -
bo od gło sów pra cy bo brów i dzię -
cio łów, nie spo sób nie do ce nić wa -
lo rów ma zo wiec kiej przy ro dy. Po -
dziw ro śnie, gdy uświa da mia my so -
bie, że je ste śmy kil ka ki lo me trów
od cen trum me tro po lii. Na wy -
ciecz ce wzdłuż bia ło łęc kiej Wi sły
ka żdy znaj dzie coś dla sie bie: jest
przy ro da, jest rzut oka na go tyc ki
ko ściół i kla sy cy stycz ną ofi cy nę
na te re nie se mi na rium, jest wresz -
cie kra jo braz prze my sło wy z por -
tem na pierw szym pla nie i ogrom -
ną elek tro cie płow nią na dru gim.

De cy zja o wy bru ko wa niu wa łu
po dzie li ła miesz kań ców Bia ło łę -
ki, ale to już hi sto ria. Na Tar cho -
mi nie i No wo dwo rach ko ro na zo -
sta ła wy ło żo na rów ną kost ką be -
to no wą, na wy so ko ści Że ra nia
wy la no as falt, w kil ku miej scach
usta wio no ław ki i sto ja ki ro we ro -
we. Po zo sta ła ko sme ty ka, czy li
na pra wy scho dów i sprzą ta nie.
Wio sną za roi się tam od spa ce ro -
wi czów i ro we rzy stów, dla te go
przy po mi na my już te raz: na ca łej
dłu go ści wa łu pierw szeń stwo ma -
ją pie si, ale ruch ro we rów jest do -
pusz czal ny.

W tym ro ku cze ka nas prze bu -
do wa kład ki tech no lo gicz nej
nad por tem Że rań skim na most.
Po wsta nie w ten spo sób cią gła
dro ga pie szo -ro we ro wa z Ja błon -
ny i Bia ło łę ki na pra skie pla że.

Do mi nik Ga dom ski

Oto najdłuższy
deptak Warszawy
� Prace na wale wiślanym zakończone. Białołęka
zyskała kilkukilometrowy deptak, położony w jednym
z najładniejszych zakątków Warszawy.

Tak budynek OCEAN-u wyglądał pod koniec grudnia

Tam, gdzie szerokość wału na to pozwala, stanęły ławki
i stojaki rowerowe

Sa ma wie dza czę sto jed nak nie
wy star czy. Dla te go też, aby wes -
przeć Pań stwa w Wa szych pro -
ble mach, pod ję li śmy współ pra cę
z war szaw ską Kan ce la rią LEX
Na wi ga tor. Spe cjal nie dla czy tel -
ni ków „Echa”, pro fe sjo nal ni
praw ni cy go to wi są przyj rzeć się
ka żdej spra wie i nie od płat nie za -
re ko men do wać wła ści we roz wią -
za nie.

W ja kich sy tu acjach po ma ga -
my? Po ten cjal nych pro ble mów

mo że być mnó stwo. Wie le in sty -
tu cji pu blicz nych ja ko pod sta wo -
wą me to dę dzia ła nia przy ję ło łu -
pie nie oby wa te li. Za czy na jąc
od czę sto nie słusz nie i na wy rost
na kła da nych kar i man da tów
przez ZUS, któ ry ła ta jąc swój
bu dżet po wszech nie od ma wia
wy pła ty za sił ków ma cie rzyń skich,
nie przy zna je na le żnych rent
i eme ry tur czy wresz cie ka że pra -
cow ni kom zwra cać świad cze nia
cho ro bo we.

Biu ro kra cja i bez pra wie to
jed nak nie tyl ko do me na urzę -
dów. Wie lu z nas prze cho dzi
praw dzi wą ge hen nę w kon tak -
tach z ban ka mi, fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi czy np. nie słusz -
nie przy sła ny mi win dy ka to ra mi.
Ja kie szan se ma po je dyn czy oby -
wa tel z star ciu z wiel ką, mię dzy -
na ro do wą kor po ra cją za trud nia -
ją cą szta by praw ni ków? Teo re -
tycz nie nie wiel kie. Chce my to
zmie nić.

Szcze gól ne wspar cie de dy ku je -
my dla biz ne su, w tym przede
wszyst kim dla ma łych i śred nich
przed się biorstw. Kon tro le
z urzę du skar bo we go, sa ne pi du
czy in nych in sty tu cji do przy jem -
nych nie na le żą, ale prze cież to
nie ko niec świa ta. Pod wa run -
kiem, że ma się wspar cie spe cja -
li stów, wie dzą cych jak roz ma -
wiać i po stę po wać z urzęd ni ka -
mi, któ rzy wbrew po zo rom przy -
cho dząc do fir my wca le nie mo -
gą wszyst kie go.

Tyl ko dla Czy tel ni ków „Echa”:
dar mo wa ana li za praw na Two jej
spra wy w Kan ce la rii Ad wo kac -
ko-Rad cow skiej Lex Na wi ga tor.
Ko rzy sta jąc z na sze go pro jek tu
oszczę dzasz na wet do 500 zł,
któ re mu siał byś wy dać na ko mer -
cyj ne go praw ni ka.

Umów się na spo tka nie już
dziś. Za dzwoń pod nr 511-525-050
Lub wy ślij ma ila na ad res:
kontakt@lexnawigator.pl

Tarcza Antybiurokratyczna
Pomoc prawna dla czytelników „Echa”
� Razem z kancelarią adwokacko-radcowską LEX Nawigator rozpoczynamy
wspólny projekt – Tarczę Antybiurokratyczną. Na naszych łamach będą
publikowane teksty, które pokażą, że można, a nawet trzeba bronić się
przed opresyjnością administracji i bezmyślnością urzędników.
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Wcze śniej grał na fle cie w Pol -
skiej Or kie strze Ra dio wej. Gdy
prze szedł na eme ry tu rę, zaj mo wał
się wnucz ką a póź niej za czął szu -
kać dla sie bie do dat ko we go za ję -
cia. – Ale nie za rob ko we go – za -
strze ga. – Po pro stu mia łem du żo
wol ne go cza su i ta kie hob by…

Ja kie? Pan Jó zef jest „zło tą rącz -
ką”, a że lu bi maj ster ko wać po sta -
no wił swo imi umie jęt no ścia mi po -
dzie lić się z in ny mi. – W czerw -
cu 2013 ro ku wy wie si łem ogło sze -
nie w przy chod ni, że chęt nie
w drob nych na pra wach po mo gę
oso bom star szym, scho ro wa nym,
nie peł no spraw nym czy sa mot nym
mat kom. Je dy ny koszt to „ry czał to -
we” dzie sięć zło tych za do jazd, bo
cza sem trze ba po je chać do skle pu
ku pić ma te ria ły, uszczel ki czy in ne
rze czy, któ re trze ba wy mie nić.
Za sa mą pra cę nie bio rę nic – bo
to dla mnie przy jem ność.

Przez te trzy la ta pan Jó zef nie
miał zbyt du żo ro bo ty. – Mo że
z sie dem dzie siąt zgło szeń się tra -
fi ło, ale to nie jest tak, że mam
gra fik za peł nio ny na pół ro ku na -

przód – mó wi. – Zresz tą na wet
te raz, kie dy o tym ogło sze niu się
zro bi ło gło śno, choć bez mo jej
wie dzy, nie ma ja kie goś wiel kie go
„ru chu”. Ale to nie ma zna cze nia,
bo po moc w na pra wach nie jest
źró dłem mo je go do cho du, ja to
po pro stu lu bię.

Zresz tą nasz bo ha ter lu bi nie
tyl ko drob ne pra ce, ale po pro stu
lu dzi. – Zda rza się i tak, że na pra -
wa jest bła host ką, a lu dzie dzwo -
nią głów nie po to, że by mieć kon -
takt z dru gim czło wie kiem. Więc
jak się już uwi nę z wy mia ną ba te -
rii kra no wej, to zda rza się, że dłu -
żej roz ma wiam…

Zło ta rącz ka ogra ni cza swo je
wi zy ty do Tar cho mi na i No wo -
dwo rów. – Tyl ko raz po je cha łem

na Bród no, do nie peł no spraw nej
oso by, któ ra do sta ła mój nu mer
od zna jo mych. Bo mój anons jest
– a w za sa dzie był, bo te raz roz -
szedł się po ca łym in ter ne cie – tyl -
ko w przy chod ni na Mi le nij nej,
więc czę ściej po le ca ją mnie so bie

ci, u któ rych już wcze śniej by łem.
Ale po za tym dzia łam lo kal nie.

Ca łym szu mem wo kół sie bie
pan Jó zef jest już zmę czo ny. Nie
chce zdjęć. – Dzwo nią do mnie
ró żne re dak cje, roz ma wia łem
chy ba ze wszyst ki mi ro dza ja mi

me diów, a mnie wca le nie za le ży
na roz gło sie – mó wi. – Ro bię to,
co lu bię i przy oka zji po ma gam
in nym. Co w tym cie ka we go?

Ano wła śnie chy ba to, że ta kich
bez in te re sow nych osób bra ku je.

Wik tor To moń

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Najsłynniejsza „złota rączka” w Warszawie
� Choć działa na Tarchominie, słyszała o nim cała Polska. Wszystko za sprawą jednego zdjęcia, które od trzech lat wisi w białołęckiej
przychodni, a które dopiero teraz znalazło się w internecie.

Od trzech miesięcy firma
DlaPociech.pl działa na rynku i
oferuje usługi z branży dziecięcej .
Jak podsumowujesz ten pierwszy
okres działalności?

DlaPociech.pl w dzisiejszej
postaci rzeczywiście działa od
niedawna, jednak nasza marka na
rynku białołęckim istnieje już od
kilku lat i jest rozpoznawana przez
wiele osób. Od 2009 roku
prowadziłam sklep z zabawkami
kreatywnymi na ulicy Ekspresowej.
Wielu mieszkańców Białołęki i
Tarchomina było naszymi stałymi
klientami i doceniali nasz niebanalny
asortyment. Po tych kilku latach,
podjęłam decyzję,  że chciałabym
realizować się w opiece i animacji
dziecięcej, oraz organizować różne
aktywności i formy spędzania czasu
z dziećmi.

Jak podsumowujesz te pierwsze
miesiące działalności
Dlapociech.pl w nowej postaci?

Oj, wiele się działo. To był
naprawdę ciekawy okres – czas
spotkań, nowych pomysłów i ich
wdrażania w życie.  Ze względu na
duże zainteresowanie, poszerzam
ofertę firmy o nowe usługi.

Działalność rozpoczęłam od otwarcia
klubu dziecięcego na Podróżniczej  z
ofertą opieki na godziny – miejsce
przytulne, bezpieczne,  wyposażone
w książki,  gry planszowe, mnóstwo
kreatywnych zabawek i materiałów
plastycznych.  Mam tez ogromną
tablicę magnetyczną. Jednak
prawdziwym hitem jest tipi, które
można wykorzystać na milion
sposobów. 

To były początki.  O jakie usługi
poszerzyłaś swoją ofertę?

Czasem opiekuję się dziećmi, gdy
opiekunka lub babcia nie mogą
dojechać, a pociecha jest zbyt mała,
aby mogła sama zostać w domu. W
takim przypadku rodzic może
zadzwonić do mnie i zawsze staram
się pomóc w tej awaryjnej sytuacji.
W trakcie godzin opieki nad
dzieckiem, organizuję kreatywne
zajęcia, ciekawe zabawy lub
przerabiamy materiał szkolny.
Czasami klienci nazywają mnie
awaryjną nianią...

Czy organizujesz również
urodziny dla dzieci ?

Animacja urodzin to chyba moja
ulubiona część działalności. Każdy

wie, czym dla dziecka są urodziny.
Jest to wyjątkowy dzień i każdy na
niego czeka cały rok. Te uśmiechy,
radość, emocje, szaleństwo i
wymalowane buźki… Nie ma co
ukrywać, uwielbiam to. Scenariusze
przyjęć tworzę indywidualnie,
dostosowując je do zainteresowań
jubilata. Urodzinki organizuję albo u
klienta w domu albo w swoim
klubiku, gdzie dysponuję
odpowiednią salą, a także w innych
miejscach w całej Warszawie, np.
restauracjach, klubach dziecięcych,
salach zabaw.  Ostatnio mam dużo
zamówień na dziecięce imprezy
urodzinowe w domu jubilata. Jest to
opcja wygodna i bardzo korzystna
finansowo dla klientów. Rodzice
sami przygotowują miejsce,
poczęstunek, tort. Ja zaś
przyjeżdżam i organizuję zabawę.
Impreza przeważnie trwa dwie
godziny, choć przy większych
grupach czasem warto wydłużyć o
trzydzieści minut.

Współpracujesz z firmami?
Tak. Z przedszkolami, szkołami

oraz firmami nie związanymi z
edukacją. Grudzień był miesiącem
bardzo aktywnym jeśli chodzi o

animacje świąteczne. W dzisiejszych
czasach coraz więcej firm chcąc
podwyższyć jakość swoich usług lub
dbając o wizerunek marki, często
korzysta z usług animatorów. Jest to
niewątpliwie duża wartość dla
klientów z dziećmi. Organizujemy dla
małych i dużych firm eventy
świąteczne dla pracowników,
niedługo czas pikników z okazji Dnia
Dziecka – tu zawsze dzieje się
bardzo dużo. Dzwonią do mnie
właściciele restauracji lub ich
managerowie, gdyż  w weeekendy
chcą organizować małe kąciki z
animatorami zabaw, aby rodzice w
tym czasie mogli spokojnie zjeść
obiad, wypić lampkę wina i
porozmawiać. Właściciele sklepów,
centrów handlowych szukają osób
do animacji zabaw i malowania
buziek, aby być bardziej atrakcyjnym
dla rodzin z dziećmi.  

A jak wygląda współpraca z
placówkami edukacyjnymi?

Czasem dzieje się tak, że w
przedszkolu nagle zachoruje
nauczyciel lub jest nagła zmiana
nauczyciela  i wówczas dyrektorzy
na szybko szukają zastępstwa.
Organizujemy również wszelkie

eventy dla placówek, np. bale,
spotkania z Mikołajem, pikniki,
warsztaty, teatrzyki itp.

Jakie są Twoje plany na
przyszłość?

Planuję wciąż rozwijać moja firmę
w zakresie dziecięcych animacji,
stworzyć interaktywny teatrzyk dla
najmłodszych widzów oraz
poszerzyć ofertę edukacyjną o
różnorodne warsztaty. Jednym z
moich marzeń jest uruchomienie
kursu dla dzieci z języka migowego,
dlatego planuję ukończenie
kolejnych poziomów  języka
migowego. Wierzę, iż stały rozwój i
podnoszenie kompetencji powinien
towarzyszyć człowiekowi przez całe
życie i chciałabym tę dewizę
zaszczepiać u moich podopiecznych.

Roz ma wia li śmy
z Mal wi ną Do mo -
s ław ską -Bia łek
– wła ści ciel ką
Dzie cię ce go Cen -
trum Roz wo ju
i Kre atyw no ści
„Dla Po ciech.pl”

DlaPociech.pl – Kreatywna Przestrzeń dla Twojego dziecka

Całym
szumem
wokół siebie pan Józef
jest już zmęczony.
Nie chce zdjęć. 

Zatrudnimy dziennikarzy
zainteresowanych tematyką miejską

oraz handlowców
do sprzedaży powierzchni reklamowej 

w gazetach bezpłatnych oraz portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Stra żni cy bę dą dzie lić lo kal
z re wi rem dziel ni co wych przy Ma -
ry wil skiej. Ko mi sa riat stra ży miej -
skiej czyn ny jest od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach 8:00–20:00.
Re jo no wi bę dą pro wa dzić co -
dzien ne pa tro le dziel ni cy i in ter -
we nio wać w ra zie po trze by (a te
mo żna zgła szać pod nu me rem
alar mo wym 986). Po nad to w dni
po wsze dnie bę dzie mo żna spo tkać
pa tro low ców w oko li cach szkół.

W ja kich spra wach mo żna się
tam zgła szać? Tych co dzien nych:
za śmie co nych po se sji, źle za par -
ko wa nych sa mo cho dów, de wa sta -
cji – jed nym sło wem tych, na któ -
re na ty ka my się naj czę ściej. A re -
fe rat po wstał dla te go, że Bia ło łę -
ka moc no się roz ra sta i do do -
tych cza so wej sie dzi by stra żni ków
– przy Ja na Mło ta, na Pra dze Pół -
noc – miesz kań cy mie li za da le ko.

(red)

Mamy komisariat
straży miejskiej
� Nie każdy wie, że system podobny do policjantów,
pełniących funkcje dzielnicowych, ma straż miejska.
Teraz będzie się można o tym przekonać na Białołęce
– strażnicy otworzyli tu referat ds. komunalnych.

Po wie trze nad War sza wą do naj -
czyst szych nie na le ży – to wie dzą
wszy scy. We dle da nych Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro -
do wi ska w 2015 ro ku stę że nie
szko dli wych dla nas py łów prze -
kra cza ło nor my przez 100 dni
w ro ku! Bez piecz ną dla zdro wia
war to ścią jest tym cza sem okres 35
dni. Naj go rzej jest zi mą i roz glą da -
jąc się wo kół nie trud no zgad nąć
dla cze go. Zwłasz cza w dziel ni cach
pe ry fe ryj nych, ta kich jak Bia ło łę ka
klu czo we dla stop nia za nie czysz -
cze nia jest to, czym miesz kań cy
ogrze wa ją do my.

Dy my nad Bia ło łę ką
Od ja kie goś cza su do sta je my

sy gna ły od miesz kań ców, zwłasz -
cza z oko lic jed no ro dzin nej za bu -
do wy, o uno szą cym się z ko mi nów
czar nym dy mie i nie przy jem nym
za pa chu. Po dob ne skar gi mo żna
zna leźć na fo rach in ter ne to wych:

– Miesz kam przy ul. Me hof fe -
ra 66–70. Co tam się dzie je w se -
zo nie zi mo wym! Praw dzi wy smog
le ci z dom ków przy ul. Prze mian
i ul. Bram ka. Dy mi aż mi ło. Je śli
ktoś chciał by po wdy chać wy zie wy
z ko mi nów, za pra szam w te oko li -
ce. Jak by się re dak cja tym za in te -
re so wa ła, słu żę do ku men ta cją
zdję cio wą.

– Z ko mi nów na Cze rem cho wej
ca łą zi mę le ci czar ny dym i śmier -
dzi pa lo ny mi śmie cia mi.

– Na ul. Ką ty Gro dzi skie, tam
gdzie jest sta ra za bu do wa, nie
mo żna prze je chać, tak śmier dzi.

Pa lą śmie ci na po tę gę, aż szczy pie
w oczy.

– W oko li cy Me hof fe ra ktoś się
do grze wa pa ląc śmie ci. Za dy mio -
na ca ła oko li ca i śmier dzi, że nie
ma jak od dy chać. Czy ktoś mo że
wie, do ko go zgło sić pro blem?

No, wła śnie do ko go? Ni by wia -
do mo – do stra ży miej skiej. Ta za -
po wia da ła nie daw no, że ma upraw -
nie nia do kon tro lo wa nia, ja ki opał
lą du je w war szaw skich pie cach.
W są sied nim Le gio no wie od li sto -
pa da już straż spraw dza, czym lu -
dzie pa lą w pie cach, a za od mo wę
wpusz cze nia stra żni ków gro zi
miesz kań com 6 tys. zł grzyw ny.

Straż miej ska in ter we nio wa ła
je den raz

Ale co wol no w Le gio no wie, te -
go – jak się oka zu je – nie da się
prze pro wa dzić w War sza wie.
Trud no się dzi wić, że miesz kań cy

Bia ło łę ki nie wie rzą w sku tecz -
ność dzia łań stra ży.

– W okre sie od 1 grud -
nia 2015 r. do 12 stycz nia 2016 r.
do Stra ży Miej skiej m.st. War sza -
wy wpły nę ło jed no zgło sze nie
od miesz kań ców Bia ło łę ki do ty -
czą ce spa la nia śmie ci. We dług
oso by zgła sza ją cej, dym – bę dą cy
praw do po dob nie efek tem spa la nia
śmie ci – wy do by wał się z te re nu
obiek tu uży tecz no ści pu blicz nej.
Zgło sze nie nie zo sta ło po twier -
dzo ne przez przy by łych na miej sce
stra żni ków – mó wi rzecz nicz ka
war szaw skiej stra ży Ka ta rzy na Do -
bro wol ska.

Przy zna je jed no cze śnie, że po -
za „po twier dze niem zda rze nia”
funk cjo na riu sze i tak nie wie le
mo gą zdzia łać.

– Stra żni cy miej scy nie pro wa dzą
jesz cze kon tro li pod ką tem spa la nia
śmie ci w pie cach. Spe cjal ny Od dział
Ochro ny Śro do wi ska, któ ry ma się
m.in. ta ki mi spra wa mi zaj mo wać,
do pie ro po wsta je – mó wi rzecz ni ka.
Kie dy po wsta nie i kie dy za cznie
wresz cie kon tro lo wać, czym nas tru -
ją na si są sie dzi, nie jest w sta nie po -
wie dzieć. Pó ki co za tem w wal ce
z pa la cza mi śmie ci stra żni cy nam
nie po mo gą. Na szczę ście, po ło wa
se zo nu grzew cze go już za na mi. La -
da chwi la nie bę dzie cze go kon tro -
lo wać. Jak to u nas…

(wk)

Dymy nad Białołęką. Sąsiedzi nas trują
� Sezon grzewczy w pełni, a nad kominami niektórych domów unoszą się gęste,
śmierdzące dymy. Władze miasta obiecywały, że z tymi, którzy palą w piecach czym
popadnie, porządek zrobi straż miejska. Obiecanki, cacanki…



Bu do wa Ga le rii Pół noc nej ru -
szy ła w lip cu ubie głe go ro ku, ale
do tej po ry więk szość prac to czy ła
się pod zie mią. Do pie ro w tym
ro ku miesz kań cy Tar cho mi na bę -
dą mo gli ob ser wo wać, jak cen -
trum han dlo we na bie ra kształ tów.
Strop na po zio mie 0 jest już go to -
wy, obec nie trwa ją pra ce nad żel -
be to wą kon struk cją bu dyn ku.
W cią gu kil ku mie się cy ro bot ni cy
zdą ży li wy lać po nad 37 tys. m3 be -
to nu i zu żyć 5 ty się cy ton sta li.

Rów no le gle z pra ca mi bu dow la -
ny mi trwa ją ne go cja cje z po ten cjal -
ny mi na jem ca mi. Obec nie Ga le ria
Pół noc na jest sko mer cja li zo wa na
w dwóch trze cich, co jest bar dzo
do brym wy ni kiem, jak na tak wcze -
sny etap bu do wy. Wśród na jem ców
są: Ci ne ma Ci ty, Car re fo ur, Em -
pik, Smyk, RTV Eu ro AGD,
H&M, Wól czan ka, Vi stu la, W.
Kruk, LPP (wła ści ciel ma rek Re se -
rved, Cropp, Ho use, Mo hi to i Sin -
say), CCC, Mar tes Sport i iSpot.
Jest też pierw sza nie spo dzian ka:
Fo re ver 21. To ame ry kań ski gi gant
odzie żo wy, do tej po ry dzia ła ją cy
głów nie w USA, Ka na dzie i Ja po -
nii. W przy szłym ro ku fir ma wcho -
dzi na ry nek eu ro pej ski, a je den
z pierw szych skle pów po wsta nie
wła śnie w Ga le rii Pół noc nej.

Otwar cie cen trum han dlo we go
pla no wa ne jest naj póź niej w czerw -
cu przy szłe go ro ku.

Obec nie Ga le ria Pół noc na jest
naj więk szym pla cem bu do wy w War -

sza wie. Za pro jek to wa ny przez APA
Woj cie chow ski i Tzur Ar chi tects
obiekt za ofe ru je aż 64 tys. m2 po -

wierzch ni i 2000 miejsc par kin go -
wych. Otwar cie w ro ku 2017.

(dg)

Największy plac budowy w Warszawie
� Budowa na rogu Światowida i Traktu Nadwiślańskiego nabiera tempa. Podczas
gdy GTC ogłasza podpisanie kolejnych umów z najemcami, na placu budowy
pracuje „stado żurawi”.
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Z opóź nie niem, ale jed nak za -
wi ta ła do War sza wy praw dzi wa zi -
ma i gór ka sa necz ko wa przy pę tli
Tar cho min Ko ściel ny mo gła
przejść swój dłu go ocze ki wa ny
chrzest bo jo wy. Na pi sać, że
w week en dy cie szy się ona po pu -
lar no ścią, to nie na pi sać ni cze go.
Gór ka jest wręcz ob le ga na. W so -
bot nie po po łu dnia przy ład nej po -
go dzie w ca łej oko li cy wi dać idą ce
w jej kie run ku dzie ci, ko lej ne do -

je żdża ją tram wa ja mi i au to bu sa -
mi. Z dnia na dzień pust ko wie
mię dzy Tar cho mi nem a No wo -
dwo ra mi za czę ło tęt nić ży ciem.
Wszyst ko to cie szy tym bar dziej,
że gór ka po wsta ła dzię ki za an ga -
żo wa niu miesz kań ców – w ra -
mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go,
dzię ki po my sło wi rad ne go Woj -
cie cha Tu ma sza i gło som ok. 1600
miesz kań ców.

Do mi nik Ga dom ski

Zwariowaliśmy na punkcie górki
� Piękna pogoda, dużo śniegu i saneczkowe
szaleństwo. Górka to strzał w dziesiątkę.

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 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka zostało
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  złożony 11  grudnia
2015 roku, zmieniony 7 stycznia 2016 roku, przez Prezydenta m. st.
Warszawy w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka oraz
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy polegającej na kompleksowej bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  KKaarrttooggrraaffiicczznneejj  nnaa
ooddcciinnkkuu  oodd  uulliiccyy  JJaassiinniieecc  ddoo  ggrraanniiccyy  zz  ddzziiaałłkkąą  nnrr  6666  zz  oobbrręębbuu  44--1166--3399
oobbeejjmmuujjąąccee  bbuuddoowwęę::
--  jjeezzddnnii  zz  jjeeddnnoossttrroonnnnyymm  cchhooddnniikkiieemm,,  
--  ooddwwooddnniieenniiaa  ddoo  rroowwóóww  oottwwaarrttyycchh  ttrraappeezzoowwyycchh,,  
--  pprrzzeeppuussttuu  ddrrooggoowweeggoo  22  xx  220000  nnaa  rroowwiiee  uulliiccyy  KKaarrttooggrraaffiicczznneejj,,  
--  oośśwwiieettlleenniiaa,,  
oraz zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych, wycinkę drzew i krzewów
oraz wdrożenie organizacji ruchu, 
na terenie działek z obrębu 4-16-39, oznaczonych w ewidencji gruntów nr:
47/45, 47/46, 48/23, 49/23, 50/16, 51/22, 52/7, 53/5, 55/5, 56/5, 57/5,
58/5, 59/5, 60/5, 61/7, 62/5, 63/5, 64/5, 65/5, 54/8 (po wydzieleniu z
działki nr 54/2).
Na terenie działek nr 53/4, 52/6, 53/6 i 52/8 z obrębu 4-16-39 istnieje
obowiązek przebudowy urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych poprzez umocnienie dna i skarp płytami betonowymi
perforowanymi na długości 3 m.
Na terenie działek nr 51/41, 52/5, 51/42, 52/13, 53/4 z obrębu 4-16-39
projektowana jest przebudowa istniejących zjazdów.  

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.

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,,
o zmianie  14 stycznia 2016 roku wniosku Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego
działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka złożonego
22 października 2015 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy polegającej nnaa  bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  PPrroojjeekkttoowwaanneejj
KKDDLL--0088  ((ssttaannoowwiiąącceejj  łłąącczznniikk))  nnaa  ooddcciinnkkuu  oodd  uulliiccyy  PPłłuużżnniicckkiieejj  ddoo  uulliiccyy  PPrrzzaaśśnneejj
oobbeejjmmuujjąąccee::  bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii  ii  cchhooddnniikkaa,,  bbuuddoowwęę  kkaannaalliizzaaccjjii  ooggóóllnnoossppłłaawwnneejj  DDNN  00,,4400  mm
wwrraazz  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.. Zmiana polega na rezygnacji z zamierzenia inwestycyjnego na terenie
działki nr 27 z obrębu 4-06-30 oraz rozszerzenie zakresu inwestycji na teren działki nr 28/2
z obrębu 4-06-30, na której będzie realizowany odcinek kanalizacji ogólnospławnej. Na ww.
działce nr 28/2 będą wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości.
Po zmianie wniosku zakres inwestycji obejmuje działki nr:
- z obrębu nr 4-06-30, oznaczone w ewidencji gruntów nr. 1 – cz. (dz. proj.  1/3, 1/4), 2-
cz. (dz. proj.  2/1, 2/3), 19/1 – cz. (dz. proj.  19/5, 19/6, 19/7-cz.), 28/1,   28/2, 101/1 – cz.
(dz. proj.  101/7), 107-cz. (dz. proj.  107/3, 107/4, 107/6),
- z obrębu nr 4-06-27, oznaczone w ewidencji gruntów nr: 119/2 – cz. (dz. proj.  119/8), 99
– cz. 
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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Pro jekt bu do wy nad Ka na łem
Że rań skim ga zo cią gu wy wo łał
na Bia ło łę ce ogrom ne kon tro wer -
sje. Za nie ca łe trzy la ta elek tro cie -
płow nia na Że ra niu ma zy skać no -
wy blok ener ge tycz ny za si la ny ga -
zem, ale za nim tak się sta nie, brzeg
ka na łu zo sta nie prze kształ co ny
w wiel ki plac bu do wy. Nie obej dzie
się bez ma so wej wy cin ki drzew
i krze wów. Po nie waż PGNiG Ter -
mi ka za mie rza prze pro wa dzić in -

we sty cję na mo cy spe cu sta wy ga zo -
wej, wpływ sa mo rzą du i miesz kań -
ców na jej kształt za le ży tyl ko i wy -
łącz nie od do brej wo li in we sto ra.

Na ostat nim spo tka niu ra dy
kon sul ta cyj nej ds. ga zo cią gu
z przed sta wi cie la mi PGNiG i pro -
jek tan ta (fir my Gaz -Sys tem) za -
pre zen to wa no pierw szy, przy kła -
do wy pro jekt za go spo da ro wa nia
brze gu Ka na łu Że rań skie go
po za koń cze niu bu do wy i za ko pa -

niu ga zo cią gu. Za kła da on bu do -
wę chod ni ka, dro gi ro we ro wej,
skwe rów oraz ta ra sów i po mo -
stów wi do ko wych.

Ra da kon sul ta cyj na pro si
o prze sy ła nie swo ich po my słów
na za go spo da ro wa nie te re nu
na ad res ka nal ze ran ski@gma -
il.com. Zo sta ną one prze ka za ne
pro jek tan tom na jed nym z ko lej -
nych spo tkań.

Do mi nik Ga dom ski

Kanał Żerański od nowa
� Poznaliśmy pierwsze wizualizacje pokazujące, jak za kilka lat może wyglądać
brzeg Kanału Żerańskiego. Rada konsultacyjna ds. gazociągu czeka teraz
na pomysły mieszkańców.

Cza sy, w któ rych za roz bu do wę
Tar cho mi na od po wia da ły głów nie
spół dziel nie, mi nę ły bez pow rot -
nie. Dziś więk szość miesz kań bu -
du je się na za sa dach de we lo per -
skich i na wet War szaw ska Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa po sta no -
wi ła wejść na wol ny ry nek. Jej
pierw szą in we sty cją w ro li de we -
lo pe ra bę dzie osie dle przy Ta la ro -
wej na Tar cho mi nie, na ty łach
mar ke tu Car re fo ur.

W pierw szym eta pie po wsta ną
trzy blo ki ze 119 miesz ka nia mi,
wy so kie na 3–5 pię ter. Znaj dzie

się miej sce ta kże na lo ka le usłu -
go we (nie ste ty tyl ko dwa) i ga raż
na 124 sa mo cho dy. Do ce lo wo
osie dle bę dzie li czyć dzie sięć blo -
ków.

WSM nie ma jesz cze ofi cjal nej
na zwy osie dla. Jak do no si wy da wa -
na przez spół dziel nię ga ze ta, na ra -
zie za pro po no wa no na zwy „Ta la ro -
wo” i „Pla stu sio we Osie dle”. Spół -
dziel cy ewi dent nie mu szą po pra co -
wać nad mar ke tin giem…

Trzy pierw sze bu dyn ki zo sta ną
ukoń czo ne wio sną 2017 ro ku.

(red)

Dziesięć nowych bloków
� Na Tarchominie rozpoczyna się budowa kolejnego
osiedla. To pierwsza inwestycja deweloperska
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czy tak będą wyglądać okolice Kanału Żerańskiego po zakończeniu prac?

źródło: Facebook / O
calm

y tereny nad K
anałem

 Żerańskim



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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

„Wy cho dzę z ro dzi ca mi” to
pro po zy cja dla ka żdej ma my i ka -
żde go ta ty, któ rzy chcą uczest ni -
czyć w wy da rze niach Bia ło łęc kie -
go Ośrod ka Kul tu ry a jed no cze -
śnie za pew nić dziec ku opie kę
i ani ma cję na naj wy ższym po zio -
mie. Za miast re zy gno wać ze spek -
ta klu czy kon cer tu, mo żna po pro -
stu przyjść ze swo ją po cie chą
– w BOK -u się nią za opie ku ją!

Pro jekt „Wy cho dzę z ro dzi ca mi”
prze zna czo ny jest dla dzie ci w wie ku
od 3 do 8 lat. Z pro po zy cji mo gą

sko rzy stać bez płat nie wszy scy ro dzi -
ce, któ rzy wy ku pi li bi let na jed no
z wy da rzeń ozna czo ne na pla ka tach
ha słem „Wy cho dzę z ro dzi ca mi”.
Miej sce na le ży za re zer wo wać
pod ad re sem ma ilo wym: se kre ta -
riat@bok.waw.pllub nu me rem te le -
fo nu 22 614–66–56. Dzię ki wcze -
śniej szym re zer wa cjom BOK przy -
go tu je od po wied nie za ję cia i za ba wy.

Naj bli ższym wy da rze niem ob ję tym
opie ką nad dzieć mi jest kon cert Jo se
Tor res & Ha va na Dre ams, któ ry od -
bę dzie się 30 stycz nia o godz. 18:00.

To kon cert na za koń cze nie kar na wa -
łu, więc ta ka bę dzie też te ma ty ka
warsz ta tów dla dzie ci. Dzie ci przy go -
tu ją m.in. kar na wa ło we ma ski oraz
uczest ni czyć bę dą w za ba wach ru -
cho wych i za ję ciach pla stycz nych.

Ko lej ne wy da rze nia, pod czas
któ rych Bia ło łęc ki Ośro dek Kul -
tu ry za pew ni opie kę, to: 5 i 6 lu te -
go – pre mie ra spek ta klu „…A ko -
bie ty ko cha ją…” oraz Wa len tyn -
ko wy Wie czór 14 lu te go pod czas
kon cer tu Ani ty Lip nic kiej.

(red)

Teatr lub koncert dla rodziców, animator dla dzieci
� Od lutego w Białołęckim Ośrodku Kultury, podczas wybranych wydarzeń
i koncertów, będzie można bezpłatnie pozostawić dzieci pod opieką animatorów.
Ten projekt nazywa się „Wychodzę z rodzicami”.

W Bia ło łęc kim Za głę biu Te -
atral nym ko lej na pre mie ra – tym
ra zem w ka me ral nej od sło nie
i pod szyl dem Ze spo łu Te atru 13.
Mi ło śni cy te atru obej rzą sztu kę
Grze go rza Skur skie go, zna ne go,
nie ży ją ce go już re ży se ra do ku -
men ta li sty. Rzecz roz pi sa na jest
na dwie ko bie ty, któ re po łą czy ła
mi łość do te go sa me go mę żczy zny.

W ro lach głów nych obej rzy my
Jo lan tę Ba nak, ab sol went kę i dok -
to rant kę wy dzia łu ak tor skie go
łódz kiej „fil mów ki”, zna ną m.in.

z se ria lu „Ple ba nia” czy „M jak mi -
łość”, któ ra tym spek ta klem bro ni
swój dy plom dok tor ski oraz Ma rię
Ja kusz ko, któ rą mo gli śmy po dzi -
wiać w wie lu kre acjach Te atru 13.

Ze spół Te atru 13. „… a ko bie ty
ko cha ją…”, reż. Ane ta Mu -
czyń. 5.02 (pre mie ra) godz. 20.00,
6 i 7.02 godz. 18.00, 11.02.
godz. 20.00, Bia ło łęc ki Ośro dek
Kul tu ry, Vin cen ta van Go gha 1.

Bi le ty 8 i 10 zł, obo wią zu je re -
zer wa cja miejsc.

(red)

Jak kochają kobiety?
� Czy kochająca kobieta jest gotowa na każde
poświecenie? O sile miłości, cierpieniu i o tym, czy życie
w trójkącie jest możliwe, być może będziemy mogli
przekonać się już niebawem. Białołęckie Zagłębie Teatralne
zaprasza na kontrowersyjny spektakl, będący jednocześnie
obroną dyplomu doktorskiego jednej z aktorek.

źródło: B
O

K

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

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

MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee
SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa,, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożony dnia 14
stycznia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie przewodu  wodociągowego DN 300
mm w ul. Chudoby na odc. od ul. Zdziarskiej do ul. Wyszkowskiej na dz. ew.
nr 1, 5/9, 5/10, 6/19, 7/10, 8/11, 9/10, 10/9, 14/19, 15/6, 18, 19, 23/11,
25/3, 35/1, 36/1, 36/2 z obrębu 4-16-21,  dz. ew. nr 33/3, 33/45, 34, 35/6,
54/1, 54/2 z obrębu 4-16-22, dz. ew. nr 11/1 z obrębu 4-16-23 na terenie
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPoouucczzeenniiee
OOssoobbyy,,  kkttóórree  ssąą  ssttrroonnąą  ppoossttęęppoowwaanniiaa mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału
Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty
ukazania się zawiadomienia.
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To efekt usta wy z sierp nia ubie -
głe go ro ku, któ ra na ka zu je utwo rze -

nie punk tów bez płat nej po ra dy
praw nej. Na Bia ło łę ce dzia ła

przy Ma ry wil skiej 44. Kto mo że
z po rad sko rzy stać? Oso by ob ję te
świad cze nia mi po mo cy spo łecz nej,
po sia da cze Kar ty Du żej Ro dzi ny,
kom ba tan ci i ofia ry re pre sji wo jen -
nych i okre su po wo jen ne go, we te ra -
ni, oso by do 26 ro ku ży cia i po wy -
żej 65 lat oraz bę dą ce w sy tu acji kry -
zy so wej. Punkt funk cjo nu je na I pię -
trze, w po ko ju 139, przyj mu ją w nim
ad wo kat Ja kub An to szew ski i rad ca
praw ny To masz Sty puł kow ski – co -
dzien nie, od 8.00 do 12.00 (ad wo -
kat) oraz w śro dy mię dzy 10.30
a 12.30 oraz czwart ki i piąt ki od 8.00
do 12.00 (rad ca praw ny).

(red)

Bezpłatna pomoc prawników
�Od początku roku na Białołęce dyżurują prawnicy, gwarantujący bezpłatne porady
w nieograniczonym zakresie.

O miej scu w ran kin gu w 45%
de cy du ją wy ni ki ma tur z przed -
mio tów do dat ko wych, w 30%
– suk ce sy w olim pia dach, zaś

w 25% – wy ni ki ma tur z przed -
mio tów obo wiąz ko wych. CV Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Zbi -
gnie wa Her ber ta na Tar cho mi nie

zdo by ło w nim 33,27 pkt na 100
mo żli wych. Za ję ło do pie ro 136.
miej sce wśród naj lep szych li ce ów
wo je wódz twa ma zo wiec kie go i nie
zna la zło się w Ran kin gu Li ce ów
War szaw skich, obej mu ją cych 40
naj lep szych szkół w mie ście.

Li ceum na Tar cho mi nie ist nie je
od 19 lat, od 2009 ro ku je go dy rek -
tor ką jest Elżbie ta Gę si na. „Her -
ber ta” wy ró żnia spo śród in nych
war szaw skich szkół śred nich no wo -
cze sny i cie ka wy ar chi tek to nicz nie
bu dy nek, współ dzie lo ny z Bia ło łęc -
kim Ośrod kiem Kul tu ry, czy tel nią
na uko wą i gim na zjum, po sia da ją cy
bar dzo do bre za ple cze spor to we.

Do mi nik Ga dom ski

Liceum na Tarchominie nisko w rankingu
� Jedyne białołęckie liceum otrzymało kiepską notę w najnowszym rankingu
miesięcznika „Perspektywy”.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j .t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015 r. poz. 199 j. t.)

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

VViiccttoorriiaa  DDoomm  SS..AA..,,  uull..  KKąąttyy  GGrrooddzziisskkiiee  110055  ,,  0033--228899  WWaarrsszzaawwaa,,, reprezentowanej
przez Artura Dygulskiego,  złożony dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej
osiedlowej na dz. ew. nr 53/4, 48/4, 47/2 z obr. 4-07-05 przy ul.
Daniszewskiej/Szlacheckiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SS..AA..  zz
ssiieeddzziibbąą  ww  WWaarrsszzaawwiiee  PP..  SSttaarryynnkkiieewwiicczzaa  55,,  ww  iimmiieenniiuu  kkttóórreejj  wwyyssttęęppuujjee  ppeełłnnoommooccnniikk
MMiicchhaałł  RRookkiicciińńsskkii,, złożony 22 grudnia 2015 r. , w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty nad komorą krat (KK) w
ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Żerań I” i
”Żerań II” na działkach nr ew. 75/4, 75/20, 77/5 i 77/9 w obrębie 4-06-09 przy ul.
Modlińskiej 19 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

ZZaarrzząądduu  MMiieenniiaa  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy,,  uull..  JJaannaa  KKaazziimmiieerrzzaa  6622,,  0011--224488  WWaarrsszzaawwaa,,
reprezentowany przez Małgorzatę Brudnicką – Szprot, złożony dnia 8 stycznia 2016
r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie drogi (wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów), przebudowie
kanalizacji deszczowej na dz. ew. nr 14/37 z obr. 4-07-02 przy ul. Kupieckiej na
terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  WWooddoocciiąąggóóww  ii  KKaannaalliizzaaccjjii  ww  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwiiee  SSppóółłkkaa
AAkkccyyjjnnaa,, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożony dnia 8 grudnia 2015 r.,
zmieniony dnia 21 grudnia 2015 r. oraz 5 stycznia 2016 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistrali
wodociągowej D300 mm Lca 650 m w ul. Małopolskiej na odcinku: Kanał
Bródnowski– ul. Ostródzka na dz. nr ew. 45 z obrębu 4-07-07, 5/2, 6/1, 5/10, 6/10,
5/9, 6/9, 14/1, 24/1, 25/3, 24/15, 24/16, 25/12, 24/19, 24/20, 48/2, 61/3 z obrębu
4-16-37 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPoouucczzeenniiee

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

źródło: sxc.hu



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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

DOM DO WYNAJĘCIA

Pół bliźniaka na Białołęce Dworskiej
693-393-301

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ DZIAŁKĘ
·Kupię działkę w Wawrze na osiedlu Las.
790-700-848
·KUPIĘ działkę, dom, Łomianki i okolice
606-664-487

NAUKA
·Język polski, szkoła średnia, matura
602-678-811
·Nauka gry fortepian keyboard nauczycielka
502-935-459

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Kierowca z samochodem dostawczym tel.
535-933-919
·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
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Wynajem urządzeń do prania tapicerki,
dywanów – doba 70 zł, weekend 120 zł tel.
737-472-144

·Pranie, czyszczenie dywanów, mebli
tapicerowanych i tapicerek samochodowych.
Dojazd GRATIS! www.praniebubbles.pl
539-056-179

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837
·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

HHYYDDRRAAUULLIIKK  550011--000066--886655

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
trudne sprawy. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Biuro księgowe, pełen zakres, licencja MF. Tel.
500-078- 008, 22 698-31-59
·Biuro Rachunkowe ABR. KOMPLEKSOWO. tel.
662-049-972
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA
·Diety profesjonalne 516-620-256
·KRĘGOSŁUP – NASTAWIANIE. DOJAZD DO
PACJENTA. DOGODNE TERMINY. NR TEL.
504-310-733

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni osoby ze stopniem
niepełnosprawności do ochrony na teren
Warszawy, tel. 22 890-03-94
·Opiekunki osób starszych – kurs j.
niemieckiego od podstaw, po kursie praca
gwarantowana, zapisz się i zarabiaj w Euro!
Promedica24 zaprasza. Tel. 506-289-039
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjeemmyy  mmęężżcczzyyzznn  ddoo  pprraaccyy  ww oocchhrroonniiee
oossiieeddllii  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee  tteell..

660011--558866--338877

·RESTAURACJA MCDONALD'S W WARSZAWIE
PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 29 – ZATRUDNIMY
OSOBY PEŁNOLETNIE W PEŁNYM I NIEPEŁNYM
WYMIARZE GODZIN. OFERTA DOTYCZY
RÓWNIEŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA
STANOWISKO: PRACOWNIK RESTAURACJI.
OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU
BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
– PRZYGOTOWANIE I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
MCDONALD'S – UZUPEŁNIANIE ZAPASÓW.
– PRACE PORZĄDKOWE W RESTAURACJI I NA
TERENIE ZEWNĘTRZNYM WOKÓŁ
RESTAURACJI. DOŚWIADCZENIE
W GASTRONOMII NIE JEST WYMAGANE.
ZAPEWNIAMY SZKOLENIE. POSZUKUJEMY
RÓWNIEŻ OSÓB DO PRACY W GODZINACH
NOCNYCH. ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ
O KONTAKT TELEFONICZNY 664-148-595 I/LUB
MAILOWY: PL – 00098MGR@PL.MCD.COM.
OFERUJEMY WYŻSZE STAWKI

SZUKAM PRACY
·M-36 magazyn, produkcja lub do przyuczenia
501-867-863
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

RÓŻNE
·Nieodpłatna opieka nad samotną, starszą osobą
698-055-555
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

SZUKAM PSA
·ZAGINĄŁ PIES – Karo – 11 letni kundelek,
jeszcze do niedawna mieszkaniec Palucha. Boi
się samochodów i obcych ludzi, lubi psy.
Łagodny. Średniej wielkości (do kolan, 17 kg),
brązowo-szary, beżowe łapki, siwa mordka, duże
uszy, lewe ucho wystrzępione. Ma czerwone,
parciane szelki z adresówką w kształcie serca
zawierającą dane kontaktowe. Szczepiony,
w trakcie przyjmowania leków nasercowych.
Czip:985120021086500 Widzisz go – DZWOŃ:
Ida 694-689-970 Straż Miejska 986 NAGRODA

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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
·Kupię auta: Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat
125p, Nysa, Gaz69, Wołga i inne ciekawe.
505-529-328

KURSY, SZKOLENIA
·BHP – szkolenia, obsługa firm. tel.
609-640-875
·Korepetycje z angielskiego szk. podstawowa,
gimnazjum 667 – 503-895

OGŁOSZENIA DROBNE 

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

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

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

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

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

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

RRWWEE  SSTTOOEENN  OOPPEERRAATTOORR  SSpp..  zz  oo..  oo.., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa,
reprezentowany przez Andrzeja Ludwiniaka, złożony dnia 14 stycznia
2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na dz.
ew. nr 3/1 z obr. 4-16-22 przy ul. Zdziarskiej, Chudoby na terenie
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

PPoouucczzeenniiee

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

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWYYDDAANNYYCCHH    DDEECCYYZZJJAACCHH
Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust 1 Ustawy z
dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity –
Dz. U. z 2015r. , poz. 199. ze zm.),

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy  zzaawwiiaaddaammiiaa  oo  wwyyddaanniiuu::

--  DDeeccyyzzjjii  nnrr  11//CCPP//22001166  zz  0055..0011..22001166  rr.. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej osiedlowej na dz.
ew. nr 3/6, 3/11, 3/5, 6/4 z obrębu 4-06-34 oraz dz. ew. nr 82/2, 7 z obrębu 4-06-09
przy ul. Myśliborskiej, Zabłockiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek
Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus. 

PPOOUUCCZZEENNIIEE
Zainteresowane strony (właściciele i użytkownicy wieczyści terenu inwestycji) mogą
zapoznać się z dokumentami  w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul.
Modlińskiej 197 w Warszawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Białołęka Urzędu m. st. Warszawy, ( III piętro, pok. 308).
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać
dowody uzasadniające to żądanie. Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122
Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 - parter, (licząc od daty ostatniego
ogłoszenia).

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są
nasi handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl,
tel. 502–280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać
poprzez formularz na 

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub

załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej
jest dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl
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Miesz kań cy Bia ło łę ki ma ją złe
wspo mnie nia zwią za ne z cyr ka mi,
któ re wy ko rzy stu ją do po ka zów
zwie rzę ta. Szes na ście lat te mu
z cyr ku roz sta wio ne go przy Świa -
to wi da ucie kły trzy ty gry sy. Pod -
czas po lo wa nia, pro wa dzo ne go
przez tar cho miń skich po li cjan -
tów, bez pla nu i za cho wa nia stan -
dar dów bez pie czeń stwa, je den
z po li cjan tów przy pad kiem za -
strze lił we te ry na rza i zo stał póź -
niej ska za ny za nie umyśl ne spo -
wo do wa nie śmier ci. Od te go cza -
su cyr ki przy je żdża ją ce na Tar -

cho min ra czej uni ka ły przy wo że -
nia zwie rząt…

…a od kil ku dni w War sza wie
obo wią zu je za kaz przed sta wień
cyr ko wych z ich udzia łem na te re -
nach na le żą cych do sa mo rzą du.
Roz po rzą dze nie w tej spra wie
pod pi sa ła wła śnie pre zy dent Han -
na Gron kie wicz -Waltz. War sza wa
do łą czy ła w ten spo sób do co raz
licz niej szych pol skich miast, któ re
za ka za ły tej ar cha icz nej, nie pa su -
ją cej do współ cze sne go świa ta,
roz ryw ki.

Do mi nik Ga dom ski

Koniec cyrków ze zwierzętami
� Warszawa dołączyła do miast, do których nie mają
wstępu cyrki ze zwierzętami.

Sty czeń przy niósł po pra wę ja -
ko ści ko mu ni ka cji miej skiej
w Chosz czów ce. W za chod niej
czę ści osie dla po ja wi ły się li -
nie 731 i 741, kur su ją ce uli ca mi
Mar mu ro wą, Dę bo wą – od po -
wied nio – do pę tli Że rań FSO
i No wo dwo ry. Naj szyb szym spo -
so bem do sta nia się do cen trum

War sza wy jest prze siad ka do 511
przy Po etów, a na stęp nie do me -
tra na Mło ci nach (ca ła pod róż
trwa 45–50 mi nut). Nie ste ty roz -
kład jaz dy obu li nii nie zo stał sko -
or dy no wa ny i od stę py mię dzy
kur sa mi w go dzi nach szczy tu wa -
ha ją się od 5 do… 50 mi nut. Dla -
te go war to za pi sać go dzi ny od jaz -

dów z przy stan ku przy Mar mu ro -
wej, za miesz czo ne na stro nie
www.ztm.waw.pl.

ZTM wpro wa dził ta kże no wy
roz kład 176. W ra mo wych go dzi -
nach 4:00–10:00 i 14:00–21:00 au -
to bu sy kur su ją te raz co 20 mi nut.
To czę sto tli wość da le ka od ide ału,
ale ozna cza ją ca znacz ną po pra wę
w po rów na niu ze sta rym roz kła -
dem (li nia kur so wa ła co pół go -
dzi ny). W co dzien nych do jaz dach

z Chosz czów ki do cen trum War -
sza wy i da lej 176 wciąż po zo sta je
znacz nie wol niej sze od SKM -ki,
na wet je śli do li czy my do jazd ro -
we rem al bo spa cer na sta cję.
Z częst szych kur sów sko rzy sta ją
głów nie oso by miesz ka ją ce po -
mię dzy sta cja mi, w po bli żu Czo ło -
wej, do je żdża ją ce na Pra gę oraz
pra cu ją ce w za kła dach prze my sło -
wych przy Ma ry wil skiej.

Do mi nik Ga dom ski

Więcej autobusów w Choszczówce
� Zgodnie z zapowiedziami Zarząd Transportu Miejskiego zmienił rozkład linii 176.
Nowymi trasami kursują już także 731 i 741.

Od dziś słonie zobaczymy w Warszawie tylko w ZOO, gdzie
mieszkają pod opieką specjalistów i nie są uczone „sztuczek”

groźnych dla ich zdrowia
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W codziennych
dojazdach z Choszczówki
do centrum Warszawy
i dalej 176 wciąż
pozostaje znacznie
wolniejsze od SKM-ki,
nawet jeśli doliczymy
dojazd rowerem albo
spacer na stację.
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Obszar nr 1 
Tarchomin, Nowodwory, Żerań, Kępa Tarchomińska, Piekiełko:
23 lutego, godz. 18:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 314, ul. Porajów 3, prezentacja projektów z rejonu ulic m.in.:

Porajów, Picassa, Van Gogha, Ceramiczna, Milenijna, Kowalczyka, Krzyżówki oraz osiedla Piekiełka
24 lutego, godz. 18:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, prezentacja projektów z rejonu

ulic m.in.: Ćmielowska, Mehoffera, Erazma z Zakroczymia, Nowodworska, Płudowska, Stefanika, Odkryta (od początku do
ul. Stefanika)

25 lutego, godz. 18:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 342, ul. Strumykowa 21, prezentacja projektów z rejonu ulic m.in.:
Ordonówny, Strumykowa, Książkowa, Dzierzgońska, Leśnej Polanki, Aluzyjna, Przyrzecze, Poetów, Kępy Tarchomińskiej

Obszar nr 2 
Choszczówka, Henryków, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska i Szamocin:
2 marca, godz. 18:00 – 21:00 w Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3, prezentacja projektów z rejonu Choszczówki i Dąbrówki

Szlacheckiej
3 marca, godz. 18:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 110, ul. Bohaterów 41, prezentacja projektów z rejonu Białołęki

Dworskiej, Henrykowa, Płud i Szamocina oraz ulic Marywilskiej i Płochocińskiej

Obszar 3  
Brzeziny, Kobiałka, Augustów, Grodzisk, Lewandów i Annopol:
17 lutego, godz. 18:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 356, ul.Głębocka 66, prezentacja projektów z rejonu ulic m.in.:
Elektronowa, Białołęcka, Juranda ze Spychowa, Magiczna, Głębocka oraz Kanału Bródnowskiego
18 lutego, godz. 18:00 – 21:00 w Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175, prezentacja projektów z rejonu Kątów Grodziskich,

Augustowa, Kobiałki i Ruskowego Brodu

Dokładne listy projektów omawianych podczas spotkań znajdują się 
na stronie www.bialoleka.waw.pl  w zakładce Budżet partycypacyjny.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH. BĘDZIE

MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTAMI I ICH PRZEDYSKUTOWANIA.

TERMINY DYSKUSJI PUBLICZNYCH DLA
POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIELNICY:

Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy


