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Burmistrz Jaworski zrezygnował
� Każda ze stron politycznego sporu w białołęckim ratuszu twierdzi, że działa zgodnie z prawem, ale sytuacja już dawno
wymknęła się spod kontroli i chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Czternastu
radnych dzielnicy dwukrotnie wybrało nowego burmistrza, ale ich decyzje nie są akceptowane w stołecznym ratuszu. Hanna
Gronkiewicz-Waltz mówi wprost: przewodniczącą rady wciąż jest Anna Majchrzak, a burmistrzem Piotr Jaworski. Tymczasem
burmistrz właśnie złożył rezygnację na ręce pani prezydent.

10 lu te go rad ni nie za le żni oraz
PiS, za rzu ca jąc Pio tro wi Ja wor -
skie mu brak sku tecz nych dzia łań
na rzecz bu do wy na Bia ło łę ce
szpi ta la, me tra i li nii tram wa jo wej
na Głę boc kiej, do pro wa dze nia
do nie kon tro lo wa nej roz bu do wy
osie dli i to, że nie słu cha gło su
miesz kań ców, wy bra li na bur mi -
strza Ja na Mac kie wi cza, pre ze sa
sto wa rzy sze nia Ra zem dla Bia ło -
łę ki, a na je go za stęp ców – Łu ka -
sza Opraw skie go i Mar ci na
Adam kie wi cza. Zro bi li to pod -
czas, jak się wy ra ził wi ce pre zy -
dent War sza wy Ja ro sław Jóź wiak,
„pry wat ne go spo tka nia rad nych”
(ofi cjal nie trwa ła wów czas prze -
rwa w se sji, ogło szo na przez prze -
wod ni czą cą An nę Maj chrzak). 

Na stęp ne go dnia po wy bo rze
za rząd „czter nast ki” chciał prze jąć
wła dzę, ale urzę du ją cy bur mistrz
nie wpu ścił ich do ga bi ne tu. Kil ka

dni póź niej Jan Mac kie wicz pró -
bo wał prze jąć ga bi net z po mo cą
po li cji, ale i to się nie uda ło. 

Bur mistrz pi sze, 
pre zy dent nie uzna je

No wy bur mistrz wraz z za stęp -
ca mi na pi sał do pre zy dent War sza -
wy list, w któ rym sy gna ta riu sze
ape lo wa li, by pre zy dent nie po dej -
mo wa ła dzia łań prze ciw ko więk -
szo ści w ra dzie – przy po mnij my, że
zmian do ko na ła gru pa 14 rad nych
(z dwu dzie stu trzech za sia da ją cych
w ra dzie dziel ni cy). Nie uzna wa ny
przez sto łecz ny ra tusz bur mistrz
Mac kie wicz tłu ma czy ko niecz ność
zmia ny za rzą du bier no ścią swo je go
po przed ni ka i utra tę za ufa nia
do nie go przez rad nych z do tych -
cza so wej opo zy cji.

List nie spo tkał się ze spo dzie -
wa ną re ak cją – a mo że wła śnie ta -
kiej się spo dzie wał no wy za rząd

Bia ło łę ki? Han na Gron kie wicz -
-Waltz wstrzy ma ła wy ko na nie
uchwał ra dy dziel ni cy o od wo ła niu
Ja wor skie go i po wo ła niu Mac kie -
wi cza. De cy zje bia ło łęc kich rad -
nych za pa dły bo wiem po tym, jak
w stycz niu Ra da War sza wy uzna ła
za nie wa żną uchwa łę od wo łu ją cą
z funk cji prze wod ni czą cej An nę
Maj chrzak i po wo łu ją cą w jej
miej sce Wik to ra Kli miu ka. I choć
wo je wo da ma zo wiec ki stwier dził,
że sto łecz ni rad ni ra cji nie ma ją, to
wi ce pre zy dent Jóź wiak w uza sad -
nie niu de cy zji na pi sał z ko lei, że
orze cze nie wo je wo dy nie ma skut -
ków praw nych, bo uchwa ła ra dy
mia sta „wy eli mi no wa ła z obie gu
praw ne go” uchwa ły dziel ni co we.
Zda niem sto łecz ne go ra tu sza
i zgod nie z wo lą pre zy dent Gron -
kie wicz -Waltz – za rów no An na
Maj chrzak, jak i Piotr Ja wor ski
po zo sta ją na swo ich sta no wi skach.

Trud no to zro zu mieć? Trud no.
Spór za brnął za da le ko. Obie
stro ny twier dzą, że pra wo jest
po ich stro nie i wza jem nie oska -
rża ją się o in stru men tal ne wy ko -
rzy sty wa nie prze pi sów dla ce lów
po li tycz nych. 

Mac kie wicz wy bra ny 
po raz dru gi

19 lu te go po raz ko lej ny ze bra -
ła się więk szość rad nych, po wta -

rza jąc wy bór Wik to ra Kli miu ka
na prze wod ni czą ce go ra dy, od wo -
ła nie Pio tra Ja wor skie go ze sta -
no wi ska bur mi strza oraz wy bie ra -
jąc po now nie Ja na Mac kie wi cza
wraz z za stęp ca mi: Mar ci nem
Adam kie wi czem i Łu ka szem
Opraw skim. Jed no cze śnie z funk -
cji wi ce prze wod ni czą cej ra dy od -
wo ła no Mag da le nę Ro gu ską, za -
stą pił ją Mar cin Ko ro waj.

Ra da War sza wy oraz pre zy dent
mia sta nie uzna ją se sji ra dy Bia ło łę -
ki zwo ły wa nych przez Wik to ra Kli -
miu ka. Za mie rza ją po dać do są du
wo je wo dę za bez praw ne, zda niem
ra tu sza, unie wa żnie nie uchwał ra dy
mia sta. Wy glą da więc na to, że wza -

jem ne prze rzu ca nie się pi sma mi
o wstrzy my wa niu i nie wa żno ści
uchwał mo że jesz cze po trwać mie -
sią ca mi. Pra wo moc ny wy rok, kto
w tym spo rze ma ra cję, mógł by za -
paść naj wcze śniej za pół to ra ro ku. 

Piotr Ja wor ski: od cho dzę
Tym cza sem bur mistrz Piotr Ja -

wor ski zło żył re zy gna cję z zaj mo -
wa ne go sta no wi ska. – Bę dę peł nił
swo je obo wiąz ki jesz cze przez
mak sy mal nie 30 dni – na pi sał
do pre zy dent Han ny Gron kie -
wicz -Waltz. 

– Zo sta łem rad nym, a po tem
bur mi strzem, że by coś zro bić.
W obec nej at mos fe rze jest to nie -
zwy kle trud ne. My ślę, że wie le mi
się uda ło, choć bur mi strzem by -
łem bar dzo krót ko – sko men to wał
na go rą co Piotr Ja wor ski. – Zo sta -
wiam m.in. naj więk szy w Pol sce
plac bu do wy pla có wek oświa to -
wych – szkół, przed szko li i żłob -
ków. Od cho dzę z sa mo rzą du. Być
mo że kie dyś wró cę, ale tyl ko
pod wa run kiem, że zmie ni się
ustrój War sza wy.

(red)

Twoja rek lama odbi je  s ię  Echem tel .  502-280-720
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Na dział kach pod nu me rem 19
i 19A fir ma BMI bu du je dwa bu -
dyn ki wie lo ro dzin ne. Pierw szy pię -
cio -, dru gi sze ścio pię tro wy (plus
dwu kon dy gna cyj ny pod ziem ny par -
king). Łącz nie bę dzie tu 88 miesz -
kań o po wierzch ni od 30 do 88 m2.
Mi nio sie dle zo sta nie ogro dzo ne,
bę dzie mia ło wła sną bra mę z por -
tier nią. Na te re nie pla no wa ny jest
m.in. plac za baw, nie wiel ki par king

oraz skwer. Pla no wa ne za koń cze -
nie ca łej in we sty cji – 2018 r.

Przy Stru my ko wej bia ło stoc ki
de we lo per Kal ter bu du je ta kże
re zy den cję „Stru my ko wy Za ką -
tek”. W bu dyn ku naj dzie się 61
miesz kań o po wierzch ni od 30
do 102 m2 oraz sie dem lo ka li
usłu go wych w czte rech klat kach
scho do wych. Bu dy nek bę dzie
miał za le d wie trzy pię tra oraz tra -

dy cyj ne, sko śne da chy. Na ty łach
bu dyn ku za pla no wa ny zo stał,
prze zna czo ny wy łącz nie dla
miesz kań ców, du ży we wnętrz ny
te ren zie lo ny oraz wła sny, za drze -
wio ny plac za baw ulo ko wa ny
w za ci szu po se sji, w nie wiel kim
od da le niu od bu dyn ku. Na par te -
rze zlo ka li zo wa ne zo sta ły lo ka le
han dlo we i usłu go we.

(wk)

Strumykowa intensywnie zabudowywana
� Na Strumykowej dwa wielkie place budowy. Powstają nowe osiedla.

Od bie żą ce go ro ku szkol ne go Spo -
łecz ne Gim na zjum nr 333 STO im. Pol -
skich Ma te ma ty ków Zwy cięz ców Enig -
my przy uli cy Dzia twy 6 bie rze udział
w mię dzy na ro do wym dwu let nim pro -
jek cie Era smus+. Pro jekt fi nan so wa ny
jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.
Part ne ra mi są szko ły z Nie miec, Hisz -
pa nii, Szwe cji i Włoch. Te mat pro jek tu
to: „Nie po wo dze nia szkol ne spo wo do -
wa ne uza le żnie nia mi i złym try bem ży -
cia – wy mia na do brych prak tyk edu ka -
cyj nych”. Ce lem pro jek tu jest uka za nie
ne ga tyw ne go wpły wu, ja ki na mło dych
lu dzi oraz ich osią gnię cia edu ka cyj ne
wy wie ra ją za bu rze nia odży wia nia i sie -
dzą cy tryb ży cia, uza le żnie nia ta kie jak
ni ko ty na, al ko hol, nar ko ty ki czy do pa -
la cze oraz nad uży wa nie no wo cze snych
tech no lo gii. 

W dniach 15-19 lu te go mło dzież
z gim na zjum na Dzia twy bra ła udział
w part ner skiej wi zy cie w Por ti ci we
Wło szech. Pod czas wi zy ty ucznio wie ze
wszyst kich szkół uczest ni czą cych w pro -
jek cie za pre zen to wa li przy go to wa ne
wcze śniej ak tyw no ści. Ka żda szko ła
przed sta wi ła zre ali zo wa ne przez sie bie
fil my pro mu ją ce pro jekt oraz pre zen ta -
cję na te mat praw nych i oso bi stych
kon se kwen cji bra nia nar ko ty ków. Od -

był się rów nież kon kurs na lo go pro jek -
tu. W wy ni ku gło so wa nia, w któ rym
wzię li udział na uczy cie le i ucznio wie ze
wszyst kich part ner skich szkół, wy gra ło
lo go przy go to wa ne przez szko łę wło -
ską. Oprócz ak tyw no ści pro jek to wych
ucznio wie mie li oka zję zo ba czyć, jak
funk cjo nu je wło ska szko ła, po znać no -
wych ko le gów i na uczy cie li, jak rów nież
do świad czyć co dzien ne go ży cia w ty po -
wej wło skiej ro dzi nie. Ucznio wie mie li
ta kże mo żli wość zwie dze nia pięk ne go
Ne apo lu, gdzie spę dzi li pra wie ca ły
dzień, po dzi wia jąc za byt ki i chło nąc
nie po wta rzal ną at mos fe rę. Wi zy ta
w sta ro żyt nym mie ście Her ku la num
od ko pa nym po wy bu chu wul ka nu We -
zu wiusz w 79 r. p.n.e. wy war ła na mło -
dzie ży ogrom ne wra że nie. Mię dzy in -
ny mi dzię ki wspa nia łe mu prze wod ni -
ko wi, któ ry z pa sją i za an ga żo wa niem
opo wia dał o co dzien no ści miesz kań -
ców mia sta. 

Ucznio wie, pod su mo wu jąc wy jazd,
stwier dzi li, że: 

„Udział w pro jek cie dał mi no we zna -

jo mo ści, pew ność sie bie w mó wie niu

w ob cym ję zy ku, nie zwy kłe prze ży cia, któ -

rych ni gdy nie za po mnę. Na uczy łam się,

że po win nam wie rzyć w sie bie”

„Udział w pro jek cie po sze rzył mo je

gro no zna jo mych o wie le wspa nia łych

osób. Zo ba czy łam ta kże, ja kie zwy cza je

ma ją oso by ró żnych na ro do wo ści oraz

na uczy łam się, że ka żdy czło wiek ma in -

ny cha rak ter i z ka żdym na le ży roz ma -

wiać w in ny spo sób.”

„Czas spę dzo ny z ro dzi ną gosz czą cą,

roz mo wy, wza jem na na uka ję zy ków

i wspól ne wyj ścia za pa mię tam na dłu -

go.”

„Z ma te ria łów przy go to wa nych

do Włoch je stem bar dzo za do wo lo na.

Ka żdy szcze gół był świet nie do pra co wa -

ny, a gru pa zwar ta i go to wa” 

„Po tym wy jeź dzie na pew no za pi szę

się na wło ski.”

Przed ucznia mi na stęp ne za da nia
po prze dza ją ce ko lej ne spo tka nie szkół
part ner skich w Al ba ce te w Hisz pa nii.
To jesz cze w tym ro ku szkol nym w ma -
ju, a po wa ka cjach dal sze in ten syw ne
dzia ła nia pro jek to we i ko lej ne wi zy ty
w Niem czech i Szwe cji. Naj więk szym
wy zwa niem dla uczniów i na uczy cie li
bę dzie jed nak spo tka nie wszyst kich
szkół w Pol sce w mar cu 2017 ro ku. Bę -
dzie to bar dzo wa żne wy da rze nie dla
ca łej spo łecz no ści szkol nej.

Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 STO, Spo łecz ne Gim na zjum
nr 333 STO, War sza wa, 
ul. Dzia twy 6, tel. 22 614 46 92,
www.sto2.pl, szko la@sto2.pl

Gimnazjaliści z Białołęki z wizytą w Portici
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Sza now ni 
Miesz kań cy Bia ło łę ki!

Od kil ku mie się cy do opi nii pu -
blicz nej do cie ra ją sy gna ły o za -
mie sza niu w sa mo rzą dzie dziel ni -
cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy.
W związ ku z peł nio ną prze ze
mnie funk cją bur mi strza dziel ni cy
czu ję się w obo wiąz ku wy ja śnić
Pań stwu sy tu ację. 

W li sto pa dzie 2014 r. w de mo -
kra tycz nych wy bo rach sa mo rzą -
do wych Plat for ma Oby wa tel ska
uzy ska ła 12 z 23 man da tów w Ra -
dzie Dziel ni cy Bia ło łę ka. Po mi mo
uzy ska nia sa mo dziel nej więk szo -
ści po sta no wi li śmy współ rzą dzić
z naj star szym lo kal nym ugru po -
wa niem na Bia ło łę ce – Wspól no -
tą Sa mo rzą do wą Go spo dar ność.
Na to miast ja, kan dy du jąc do Ra -
dy m.st. War sza wy, otrzy ma łem
na sa mej Bia ło łę ce re kor do wą
w hi sto rii licz bę po nad 5,5 ty sią ca
gło sów. Ode bra łem to ja ko wy raz
po par cia dla mo je go pro gra mu,
ale ta kże dla po dej mo wa nych
prze ze mnie dzia łań ja ko bur mi -
strza Bia ło łę ki, któ rym zo sta łem
w 2013 r. Dla te go też pod ją łem
de cy zję o re zy gna cji z za szczyt nej
funk cji rad ne go m.st. War sza wy,
aby do koń czyć pra cę ja ko bur -
mistrz na rzecz roz wo ju Bia ło łę ki,
funk cjo nu ją cej nie ja ko gmi na,
lecz ja ko jed nost ka po moc ni cza
gmi ny, ja ką jest mia sto sto łecz ne
War sza wa.

W cza sie peł nie nia prze ze mnie
funk cji bur mi strza, dzię ki kon -
struk tyw nej współ pra cy z Pre zy -
den tem i Ra dą m.st. War sza wy,
po zy ska łem dla Bia ło łę ki re kor -
do we nie tyl ko na ska lę war szaw -
ską, ale ta kże nad zwy czaj ne
w ska li ca łe go kra ju fi nan so wa nie
bu do wy no wych pla có wek oświa -
to wych. Licz ba wpi sa nych do bu -
dże tu i zre ali zo wa nych w cza sie
mo je go urzę do wa nia no wych pla -
có wek wy no si 22. To znacz nie
wię cej niż łącz na licz ba obiek tów
oświa to wych wy bu do wa nych
w okre sie sa mo rząd no ści Bia ło łę -
ki do 2013 ro ku. Po nad to do pro -
wa dzi łem do prze ka za nia do bu -
dże tu dziel ni cy zna czą cych środ -
ków na bu do wę in fra struk tu ry
dro go wej, spor to wo -re kre acyj nej

oraz kul tu ral nej. Zwień cze niem
mo ich za bie gów na rzecz roz wo ju
dziel ni cy by ło po zy ska nie istot ne -
go za strzy ku fi nan so we go w po -
sta ci przy zna nych Bia ło łę ce do -
dat ko wych środ ków in we sty cyj -
nych na la ta 2016–2022. Od po -
wied nio wy ko rzy sta na kwo ta 145
mln zło tych mo gła by po zwo lić
na in fra struk tu ral ny skok na szej
dziel ni cy. Wśród kil ku dzie się ciu
pla no wa nych no wych in we sty cji
dziel ni co wych wy mie nię tyl ko
dłu go ocze ki wa ny, dru gi na Bia ło -
łę ce ba sen.

Nie ste ty, z cał ko wi cie nie zro zu -
mia łych po wo dów kil ka mie się cy
te mu sze re gi PO opu ści ło tro je
rad nych, nisz cząc wy pra co wa ną
współ pra cę oraz ła miąc zo bo wią -
za nie da ne miesz kań com Bia ło łę -
ki, któ rzy w ostat nich wy bo rach
po par li kan dy da tu ry tych rad nych
m.in. z te go po wo du, że zna leź li
się na li stach okre ślo ne go ugru -
po wa nia. Nie spo dzie wa ne odej -
ście trój ki rad nych nie zo sta ło po -
prze dzo ne z ich stro ny żad ny mi
sy gna ła mi o za strze że niach
do pra cy mo jej, czy kie ro wa ne go
prze ze mnie urzę du. Utwier dza

mnie to w prze ko na niu, że praw -
dzi wym po wo dem te go dzia ła nia
by ła oso bi sta ze msta jed ne go
z rad nych, Mar ci na Ko ro wa ja,
za rze ko me niezna le zie nie się
na li ście kan dy da tów do par la -
men tu w cza sie ostat nich wy bo -
rów oraz po li tycz ny ko niunk tu ra -
lizm zwią za ny ze zmia ną par tii
rzą dzą cej Pol ską w przy pad ku po -
zo sta łych. Z przy kro ścią stwier -
dzam, że jest to dru zgo cą ce po -
dej ście do peł nio nej przez ty chże
rad nych funk cji re pre zen tan tów
lo kal nej spo łecz no ści. Obec nie
naj wa żniej szym aspek tem ich
dzia łal no ści jest na gon ka me dial -
na oraz dą że nie do od wo ła nia
bur mi strza, któ ry „nie za ła twił dla
Bia ło łę ki me tra” po mi mo, że ma
to nie wie le wspól ne go z upraw -
nie nia mi władz dziel ni cy.

Ta po li tycz na awan tu ra, do któ -
rej w kon se kwen cji do pro wa dzo -
no, od by wa się przy dra stycz nym
na ru sze niu pro ce dur praw nych.
Mam wra że nie, że opo zy cyj nym
rad nym, kie ro wa nym przez rad -
nych z PiS, nie za le ży na zgod nej

z pra wem zmia nie władz Bia ło łę -
ki, a tyl ko na wpro wa dze niu jak
naj więk sze go cha osu na Bia ło łę -
ce. Jak ina czej mo żna na zwać ich
uciecz kę (wy kre śle nie się z wcze -
śniej pod pi sa nej li sty obec no ści)
w li sto pa dzie 2015 r. z se sji Ra dy

Dziel ni cy, na któ rej mia ło od być
się omó wie nie i za opi nio wa nie
naj wa żniej sze go dla dziel ni cy do -
ku men tu, ja kim jest bu dżet Bia ło -
łę ki na 2016 rok? (Bu dżet osta -
tecz nie bez opi nii Ra dy Dziel ni cy
w grud niu 2015 r. przy ję ła Ra da

m.st. War sza wy). Za bar dziej
prio ry te to we dla rad nych opo zy -
cyj nych uzna no w li sto pa -
dzie 2015 r. wy bór, z po wa żnym
na ru sze niem pro ce dur, no we go
prze wod ni czą ce go ra dy z Pra wa
i Spra wie dli wo ści.

Po licz nych dzia ła niach zwią za -
nych z de struk cją prac ra dy,
w okre sie od 11 do 17 lu te go br.
za czę ło do cho dzić do re gu lar nych
prób pa ra li żu prac sa me go urzę -
du, kie dy to bez przed sta wie nia
w urzę dzie m.st. War sza wy do ku -
men tów świad czą cych o od wo ła -
niu mnie ze sta no wi ska bur mi -
strza, Pan Jan Mac kie wicz – prze -
wod ni czą cy po li tycz ne go sto wa -
rzy sze nia Ra zem dla Bia ło łę ki,
po da jąc się za no wo wy bra ne go
bur mi strza Bia ło łę ki, dez or ga ni -
zo wał pra cę urzę du, m.in. pró bu -
jąc zaj mo wać po miesz cze nia
w urzę dzie, wzy wa jąc zu peł nie za -
sko czo ną tym fak tem po li cję, któ -
ra oczy wi ście nie pod ję ła żad nych
dzia łań. Mo je ape le o jak naj szyb -
sze do star cze nie sto sow nej
uchwa ły, po twier dza ją cej fakt od -

wo ła nia Za rzą du Dziel ni cy, tra -
fia ły w pró żnię. Trud no ra cjo nal -
nie zro zu mieć ta kie za cho wa nie
oso by, któ ra aspi ru je do zaj mo -
wa nia od po wie dzial ne go sta no wi -
ska bur mi strza dziel ni cy. Oczy wi -
ście to za cho wa nie Pa na Ja -

na Mac kie wi cza zo sta ło udo ku -
men to wa ne i spo tka się ze sto -
sow ny mi kro ka mi. 

Do dat ko wy cha os praw ny spo -
wo do wa ło in ge ro wa nie w lu tym
br. w spo sób nie upraw nio ny
przez przed sta wi cie la ad mi ni -
stra cji rzą do wej – Wo je wo dę
Ma zo wiec kie go – w funk cjo no -
wa nie or ga nów dziel ni cy Bia ło -
łę ka po przez pró bę roz strzy ga -
nia o pra wi dło wo ści wy bo ru
prze wod ni czą ce go Ra dy Dziel ni -
cy Bia ło łę ka. Na czel ny Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w 2008 ro ku już
raz ja sno stwier dził, że „to nie
wo je wo da jest or ga nem upraw -
nio nym do spra wo wa nia nad zo -
ru nad dzia łal no ścią jed no stek
po moc ni czych gmi ny, lecz wła -
śnie okre ślo ny w sta tu cie dziel -
ni cy or gan gmi ny.” W War sza wie
jest to Pre zy dent i Ra da m.st.
War sza wy.

Mu szę do dać, że w ostat nich
mie sią cach wie lo krot nie sto so wa -
no wo bec mnie groź by, nie le gal ne

pod słu chy, po dej mo wa no pró by
za stra sza nia mnie, mo jej ro dzi ny
i pra cow ni ków Urzę du Dziel ni cy
Bia ło łę ka. W kil ku spra wach pod -
ję te już zo sta ły kro ki praw ne. Po -
zo sta je tyl ko py ta nie, co ta kie de -
struk cyj ne dzia ła nia ma ją wspól -
ne go z pra cą na rzecz sa mo rzą du
i miesz kań ców Bia ło łę ki? W tej

sy tu acji fakt, że dziel ni ca jest jed -
nost ką po moc ni czą, a nie gmi ną,
mo że oka zać się, jak na iro nię,
roz wią za niem ko rzyst nym dla Bia -
ło łę ki, bo da je Pre zy den to wi i Ra -
dzie m.st. War sza wy – ja ko or ga -
nom nad zo ru – mo żli wość jed no -
znacz ne go roz strzy gnię cia ta kich
sy tu acji, chro niąc w ten spo sób
bia ło łęc ki sa mo rząd przed pa ra li -
żem. Na to miast roz strzy gnię cie
po zo sta łych aspek tów obec ne go
kon flik tu bę dzie na le ża ło do są du
ad mi ni stra cyj ne go. 

W związ ku z tym, że obec na sy -
tu acja utrud nia wzię cie peł nej od -
po wie dzial no ści za re ali za cję naj -
więk sze go pod wzglę dem wiel ko -
ści środ ków in we sty cyj nych bu -
dże tu dziel ni cy Bia ło łę ka, 26 lu te -
go br. zło ży łem re zy gna cję ze sta -
no wi ska bur mi strza dziel ni cy Bia -
ło łę ka. 

Jed no cze śnie in for mu je, że
zgod nie z prze pi sa mi po zo sta nę
na do tych cza so wym sta no wi sku
do cza su le gal ne go po wo ła nia/wy -
bo ru no we go skła du Za rzą du
Dziel ni cy.

Obec na sy tu acja nie słu ży roz -
wo jo wi Bia ło łę ki, dla te go ape lu ję
do dziel ni co wych rad nych wszyst -
kich opcji po li tycz nych o kon -
struk tyw ny dia log, któ ry ma szan -
sę do pro wa dzić, w zgo dzie z prze -
pi sa mi pra wa, do dal sze go spraw -
ne go za rzą dza nia na szą dziel ni cą
w obec nej ka den cji sa mo rzą du.

Mam na dzie ję, że w przy szło -
ści bę dę miał przy jem ność i oka -
zję za an ga żo wać się po now nie
w słu żbę na rzecz miesz kań ców
Bia ło łę ki i War sza wy. Swo ją do -
tych cza so wą pra cę, któ rej się
w peł ni po świę ca łem, sta ra łem
się wy ko ny wać za wsze z mak sy -
mal nym za an ga żo wa niem, su -
mien nie i rze tel nie. Jesz cze raz
dzię ku ję Pań stwu za oka zy wa ne
mi wie lo krot nie za ufa nie, dzię ki
któ re mu przez bli sko 10 lat ja ko

rad ny i bur mistrz mo głem dzia -
łać dla Bia ło łę ki, któ rej je stem
miesz kań cem. 

Z wy ra za mi sza cun ku,

Piotr Ja wor ski
bur mistrz dziel ni cy Bia ło łę ka 

m.st. War sza wy
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Apeluję o konstruktywny dialog
�List otwar ty wraz z in for ma cją o przy czy nach re zy gna cji ze sta no wi ska bur mi strza dziel ni cy Bia ło łę ka.

Teren rekreacyjno-sportowy Park Magiczna

Budowa żłobka przy ul. Głębockiej

Nowa szkoła przy ul. Ceramicznej



Przy po mnij my – w no cy z 14
na 15 grud nia przy My śli bor skiej
Pa weł Sur giel zwró cił stra żni kom
miej skim uwa gę, że za par ko wa li
sa mo chód na trzech miej scach par -
kin go wych i ma ją od pa lo ny sil nik
– gdy by w ten spo sób za cho wał się
„cy wil ny” kie row ca, był by man dat.
Stra żni cy od po wie dzie li mę żczyź -
nie, że jest pi ja ny. Nie był, za to za -
czął na gry wać te le fo nem ca łą sy tu -
ację. To roz wście czy ło stra żni ków
na ty le, że mie li do ma gać się ska -
so wa nia fil mu, a po tem za czę li
bić 32-lat ka. We dług je go re la cji
wrzu ci li go do ra dio wo zu, tam po -
trak to wa li ga zem pie przo wym,
a póź niej wy wieź li do po bli skie go
la su, gdzie gro zi li mu śmier cią, je śli
ko mu kol wiek opo wie o tej sy tu acji.
Pan Pa weł spra wę na gło śnił – dwa
dni póź niej stra żni cy zo sta li dys cy -
pli nar nie zwol nie ni, a prze ciw nim
to czy się te raz po stę po wa nie pro -
ku ra tor skie – usły sze li już za rzu ty
prze kro cze nia upraw nień w ce lu

osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej,
zmu sza nie prze mo cą i groź ba mi
ka ral ny mi do zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia o okre ślo nej tre ści
oraz po zba wie nie wol no ści, za co
gro zi do dzie się ciu lat wię zie nia.

Co im za rzu ca my?
W me diach za wrza ło, a przez in -

ter net prze la ła się fa la nie na wi ści
wo bec ca łej stra ży miej skiej. Po -
wsta je jed nak py ta nie – czy w związ -
ku z za cho wa niem dwóch (by łych

już) stra żni ków trze ba ne ga tyw nie
oce niać pra cę stra żni ków?

Przede wszyst kim – w żad nej
sy tu acji nie na le ży pa trzeć
na ogół przez pry zmat jed no stek.
To, że dwaj stra żni cy miej scy po -
bi li ko go kol wiek, nie zna czy prze -
cież, że wszy scy stra żni cy to ban -
dy ci. Tak sa mo jak nie ka żdy kie -
row ca au to bu su to cham lub we -
so łek, nie ka żdy ksiądz to pe do fil
i nie ka żdy po li tyk to zło dziej.
O tym za po mi na my naj czę ściej,
da jąc się po nieść emo cjom. Ow -
szem, zda rza ją się czar ne owce
– ale one tra fia ją się w ka żdym
śro do wi sku za wo do wym czy gru -
pie spo łecz nej. Czy to, że dwóch
funk cjo na riu szy prze kro czy ło
swo je upraw nie nia – bo ta kie za -
rzu ty po sta wi ła im pro ku ra tu ra
i za to zo sta li dys cy pli nar nie wy -
rzu ce ni z pra cy – ma ozna czać, że
ca łą for ma cję na le ży opluć a naj -
le piej roz wią zać?

25 tysięcy zgłoszeń
miesięcznie

Po pa trz my, czym zaj mu je się
straż miej ska w War sza wie. Do jej
za dań na le ży m.in. ochro na spo -
ko ju i po rząd ku w miej scach pu -
blicz nych, kon tro la ru chu dro go -
we go, za bez pie cza nie miejsc
prze stępstw czy po moc or ga ni za -
to rom im prez zbio ro wych
w utrzy ma niu po rząd ku. Do te go
do cho dzą in ter wen cje zwią za ne

ze zwie rzę ta mi (Eko Pa trol), któ -
rych wca le nie jest ma ło. Tyl ko
w grud niu ubie głe go ro ku miesz -
kań cy War sza wy wzy wa li stra żni -
ków do po nad 25,4 ty się cy in ter -
wen cji. Na Wo li – 2,8 ty sią ca ra zy,
Na Bie la nach – o ty siąc mniej.
Tar gó wek – 1,1 ty sią ca zgło szeń,
Bia ło łę ka – po nad ty siąc, Be mo -
wo – 980, Wa wer – bli sko 600.
Wszyst ko to w cią gu jed ne go mie -
sią ca, pod czas któ re go stra żni cy
za trzy ma li też 38 prze stęp ców.
Czy tak czę sto wzy wa się lu dzi
nie po trzeb nych? Ta kich, któ rych
trze ba się bać? Oczy wi ście mo żna
stwier dzić, że jak się ich utrzy mu -
je z po dat ków, to mo żna i trze ba
wy ma gać. Mia sto w tym ro ku za -
mie rza wy dać na utrzy ma nie stra -
ży miej skiej 141 mi lio nów zło tych.
Dla po rów na nia – pla no wa ne wy -
dat ki na ko mu ni ka cję miej ską to
bli sko 3,3 mi liar da przy wszyst -
kich miej skich wy dat kach zbli ża -
ją cych się do 14,7 mi liar dów.

Zaj mu ją się głu po ta mi
Naj czę ściej kry ty ka spa da na nich

za „bła he” in ter wen cje. Głów nie ze
stro ny tych, któ rych ta in ter wen cja
do tknę ła bez po śred nio. – Czę sto
sły szy my „Za ro bo tę się we źcie
uczci wą, a nie za ka ra nie za par ko -
wa nie” – mó wią stra żni cy. Ty le, że
czę sto wła śnie te drob ne in ter wen -
cje, naj mniej wi docz ne, są naj bar -
dziej po trzeb ne. Po nad po ło wa

wszyst kich zgło szeń do ty czy nie pra -
wi dło wo ści w ru chu dro go wym
– czy li m.in. wła śnie złe go par ko wa -
nia i za sta wia nia ulic czy wjaz dów.
Co trze cie – to spra wy zwią za ne
z bez pie czeń stwem i po rząd kiem
pu blicz nym – za tem wszel kie ak ty
wan da li zmu, pi cie al ko ho lu w miej -
scach pu blicz nych itp. Naj czę ściej
cho dzi ło o za kłó ca nie ci szy noc nej
(po nad 9 ty się cy in ter wen cji w ubie -
głym ro ku). Co dzie sią ta in ter wen -
cja to spra wy zwią za ne ze zwie rzę -
ta mi (a by ły wśród nich m.in. czar na
wdo wa w sa mo cho dzie spro wa dzo -
nym ze Sta nów, eg zo tycz ne jasz -
czur ki czy wąż w pu deł ku na par -
kin gu sa mo cho do wym). To, za co
mo żna ga nić stra żni ków, to sto sun -
ko wo ma ły od se tek wła snych in ter -
wen cji – nie ca ła jed na czwar ta. Ale
czy to słusz ny za rzut? Ilu na le ża ło by
za trud nić lu dzi, że by na bie żą co pa -
tro lo wać uli ce War sza wy i jed no cze -
śnie być go to wym na we zwa nie?
Z jed nej stro ny chcia ło by się, by
stra żni cy sa mi wie dzie li, gdzie mo gą
się tra fiać nie bez piecz ne sy tu acje,
z dru giej – kto je śli nie miesz ka niec
wie naj le piej, co złe go dzie je się
w je go oko li cy? Wy star czy zgła -
szać. I wte dy ocze ki wać.

Z po nad 1500 stra żni ków
dwóch wy le cia ło z ro bo ty, bo nad -
uży li funk cji, za ufa nia i kom pe -
ten cji.

Dwóch.
Wik tor To moń

Pobity przez straż miejską
� Po doniesieniach mediów – także nas – o tym, jak dwóch strażników miejskich pobiło na białołęckim Tarchominie mężczyznę, który zwrócił im
uwagę, że źle zaparkowali swój służbowy samochód, przez internet przelała się fala nienawiści wobec całej straży miejskiej. Czy uzasadniona?

źródło: strazm
iejska.w

aw.pl

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204
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Mi ro sław Czy ży kie wicz to je den
z czo ło wych przed sta wi cie li ga tun -
ku po ezji śpie wa nej, pie śniarz, po -
eta, kom po zy tor. Ar ty sta w swo jej
twór czo ści pre zen tu je re flek syj ne
po dej ście do ży cia ja ko do te ma tu.
W je go in ter pre ta cjach wy raź nie
czuć oso bi ste wi dze nie oto cze nia,
do peł nio ne au to iro nicz nym sto -
sun kiem do wła sne go nie po rad ne -
go wcho dze nia w emo cjo nal ną
doj rza łość. Pod czas kon cer tu pt.
„Od cho dzę. Wra cam” le gen dar ny
bard za śpie wa kom po zy cje Ha -

dria na Ta bęc kie go, Wi tol da Ci sło
oraz swo je. Au to ra mi tek stów są
wy bit ni po eci pio sen ki – Mi chał
Za błoc ki, Le on Sęk, An drzej Po -
nie dziel ski, Woj ciech Kass, Jan
Wo łek, Woj ciech Byr ski oraz
Agniesz ka Gro cho wicz. Bi le -
ty: 50 zł par ter, 40 zł bal kon.

Pod czas kon cer tu BOK za pew -
nia opie kę nad dzieć mi w ra mach
ak cji „Wy cho dzę z ro dzi ca mi”.

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

(mś)

Poezją rozśpiewani
� 6 marca szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników
poezji śpiewanej. O godz. 18 na scenie Białołęckiego
Ośrodka Kultury wystąpi, wraz z zespołem, jeden
z największych współczesnych bardów – Mirosław
Czyżykiewicz.

Ak cja dra ma tu chor wac kie go
dra ma tur ga Ivo Bre sa na roz gry wa
się w la tach sześć dzie sią tych ubie -
głe go stu le cia w za pa dłej wsi ju go -
sło wiań skiej. To wa rzysz Si mu ri na,
któ ry przy pad kiem wi dział w mie -

ście przed sta wie nie „Ham le ta”,
stre ścił go miesz kań com. Miej sco -
wy ak tyw spół dziel ni pro duk cyj nej
za de cy do wał, aby w ra mach dy -
rek ty wy o roz wi ja niu pra cy kul tu -
ral no -oświa to wej sztu kę wy sta wić.

Pod czas prób miesz kań cy od kry -
wa ją co raz wię cej ana lo gii mię dzy
gni ją cym pań stwem duń skim, któ -
re po ka zu je Szek spir, a swo im ży -
ciem prze żar tym przez zło.

Spek takl, w ada pta cji Kom pa -
nii Te atral nej Mam ro, bę dzie wy -
sta wia ny 18,19 i 20 mar ca o go -
dzi nie 18.00.19 mar ca BOK za -
pew nia opie kę nad dzieć mi w ra -
mach ak cji „Wy cho dzę z ro dzi ca -
mi”. Bi le ty: nor mal ny 10 zł, ulgo -
wy 8 zł.

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

(mś)

Hamlet na deskach BOK-u
� Kompania Teatralna Mamro zaprasza na pełne satyry „Przedstawienie Hamleta we
wsi Głucha Dolna” – opowieść o współczesnym Hamlecie, walczącym z miejscową
kliką o dobre imię swojego ojca.

12 mar ca Sce na 64 za pra sza
na kon cert Ar tu ra Got za po łą czo -
ny z po tań ców ką. Gotz to wo ka li -
sta i ak tor mło de go po ko le nia.

Wy stę pu je na sce nie od je de na -
ste go ro ku ży cia, mo że my go po -
dzi wiać na de skach te atrów War -
sza wy i Ło dzi. Ja ko wo ka li sta de -

biu to wał w kra kow skiej Piw ni cy
pod Ba ra na mi. Z pio se nek, któ re
za śpie wa, do wie my się: z czym
mu si zma gać się mę żczy zna nie -
na sy co ny, jak ra dzi so bie z po żą -
da niem do żo ny bliź nie go, ja kie
są przy czy ny pi cia al ko ho lu przez
mę żczyzn, na co mę żczyź ni ma ją
aler gię i na ko niec, co po sta na wia
mę żczy zna, któ ry chce być ide al -
ny. Je go kon cert bę dzie do sko na -
łą oka zją, by w rytm świet nej mu -
zy ki za pro sić part ner kę do tań ca.
Bi le ty: 30 zł, se nio rzy – 15 zł.

12.03, godz. 18.00, Sce na 64,
ul. Po ra jów 3.

(mś)

Potańcówka nie tylko dla seniorów
� Wszyscy, którym tęskno do potańcówek, będą mieli okazję powspominać ich
dawny czar. Na Scenie 64 wystąpi Artur Gotz, przy którego muzyce będzie można
także potańczyć. Mile widziani są panowie z muszką pod szyją i panie w kapeluszach.

Czyżykiewicz

źródło: artysta

źródło: bok

Artur Gotz

źródło: foto artysty
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To jed nak nie ozna cza, że cyr ko -
wej tre su ry zwie rząt nie bę dzie mo -

żna le gal nie zo ba czyć w War sza wie.
Na Bia ło łę ce wła śnie, u zbie gu Mi -

le nij nej i Świa to wi da, roz kła da się
na miot cyr ku, w któ rym mo żna zo -

ba czyć, we dług za po wie dzi, mię dzy
in ny mi psią fe raj nę, pre zen ta cję

wiel błą dów i zebr, re wię ko ni i ku cy
czy la ta ją ce nad pu blicz no ścią pa -
pu gi. W prze rwie wi do wi ska bę dzie
oka zja do prze ja żdżki na wiel błą -
dach czy ku cach. Jed nym sło wem
– wła śnie to, prze ciw ko cze mu pro -
te stu ją eko lo dzy i mi ło śni cy zwie -
rząt. Jak to mo żli we?

Bar dzo pro sto – dział ka, na któ -
rej bę dzie cyr ko wy na miot, nie stoi
na grun cie miej skim. – To te ren na -
le żą cy do spół dziel ni miesz ka nio wej
– po twier dza Ma rze na Gaw kow ska,
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy.

Bio rąc pod uwa gę, że ta kich te -
re nów w War sza wie jest wie le
– za pis za rzą dze nia pre zy dent jest
pra wem mar twym. A w za sa dzie
– ład nie wy glą da w ze sta wie niach
PR. Bo co z te go, że za kaz jest,
sko ro mo żna go ba jecz nie pro sto
– i bez kar nie – omi nąć?

(wt)

Cyrk ze zwierzętami przyjechał na Tarchomin
� Od połowy stycznia obowiązuje zarządzenie prezydent Warszawy, na mocy którego cyrki, które w programach
wykorzystują zwierzęta, nie mogą korzystać z miejskich gruntów.

źródło zdjęć: cyrk-korona.com
.pl

Na tablicy ogłoszeń 
UUrrzzęędduu  DDzziieellnniiccyy

BBiiaałłoołłęękkaa mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy
przy ul. Modlińskiej 197 i ul.
Marywilskiej 44 wywieszony

został w dniu 16 lutego
2016r. wwyykkaazz  nnrr  22//22001166

wwoollnnyycchh  llookkaallii  uużżyyttkkoowwyycchh
pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  ooddddaanniiaa  ww

nnaajjeemm.

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  OO  WWSSZZCCZZĘĘCCIIUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA
Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., 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,,  żżee  wwsszzcczzęęttoo  ppoossttęęppoowwaanniiee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  nnaa  wwnniioosseekk

--  VVIICCTTOORRIIAA  DDOOMM  SS..  AA.. z dnia 02.02.2016 r., zweryfikowanego 15.02.206 r. w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 47/2 i 47/5 z obrębu 4-07-05 przy
ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;
--  MM&&ZZ  PPaarrttnneerrss  SSppóółłkkaa  zz  ooggrraanniicczzoonnąą  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośścciiąą  SSppóółłkkaa  kkoommaannddyyttoowwaa,,
złożony 15 stycznia 2016r., zmieniony 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany decyzji
nr 55/CP/20104 z 25.11.2014 r. ustalającą warunki i szczegółowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie drogi gminnej projektowanej ulicy Talarowej wraz ze zjazdem
na terenie działek ew. nr 46/7, 46/8, 49/2, 50/2, 66/1, 66/2, 53/1, 53/7, 53/6 z
obrębu 4-03-06 przy ul. Światowida w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie
zmiany terenu inwestycji.

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

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  oo wwyyddaanniiuu  ddeeccyyzzjjii
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.)
oraz art.11f ust. 3, ust. 4 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, j.t.),

PPrreezzyyddeenntt  mm..  sstt..  WWaarrsszzaawwyy  zzaawwiiaaddaammiiaa,,
w dniu 12 lutego 2016 roku, po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego
działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, została wydana ddeeccyyzzjjaa  nnrr 5555//22001166//ZZRRIIDD
Prezydenta m. st. Warszawy, zzaattwwiieerrddzzaajjąąccaa  pprroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy  ii uuddzziieellaajjąąccaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ddrrooggoowweejj,,
ppoolleeggaajjąącceejj  nnaa bbuuddoowwiiee  uulliiccyy  PPrroojjeekkttoowwaanneejj  KKDDLL--0088  (stanowiącej łącznik, obiekt kategorii XXV) nnaa ooddcciinnkkuu  oodd uulliiccyy  PPłłuużżnniicckkiieejj
ddoo uulliiccyy  PPrrzzaaśśnneejj  oorraazz  rroozzbbuuddoowwęę  uulliiccyy  PPrrzzaaśśnneejj  ppoopprrzzeezz  ppoosszzeerrzzeenniiee  jjeezzddnnii  ii cchhooddnniikkaa  nnaa ooddcciinnkkuu  oodd uull..  PPrroojjeekkttoowwaanneejj  KKDDLL--0088
ddoo PPrroojjeekkttoowwaanneejj  KKDDDD,,
IInnwweessttyyccjjaa  bbęęddzziiee  rreeaalliizzoowwaannaa  nnaa tteerreenniiee  ddzziiaałłeekk::  
--zz oobbrręębbuu  nnrr 44--0066--3300,, oznaczonych w ewidencji gruntów nnrr:: 11  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroojj..  11//33,, 11//44)),, 22--  cczz..  ((ddzz..  pprroojj..  22//11,, 22//33)),, 1199//11  ––  cczz..  ((ddzz..
pprroojj..  1199//55--cczz..,, 1199//66,, 1199//77--cczz..)),, 2288//11,,  2288//22,, 110011//11  ––  cczz..  ((ddzz..  pprroojj..  110011//77)),, 110077--cczz..  ((ddzz..  pprroojj..  110077//33,, 110077//44,, 110077//66)),,
--zz oobbrręębbuu 44--0066--2277, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 119/2– cz. (dz. proj. 119/8), 99– cz.
ZZeezzwwoolleenniiee  oobbeejjmmuujjee::
bbuuddoowwęę  jjeezzddnnii  ii cchhooddnniikkaa  pprroojjeekkttoowwaanneejj  uulliiccyy,,  bbuuddoowwęę  kkaannaalliizzaaccjjii  ooggóóllnnoossppłłaawwnneejj  DDNN 00,,4400mm  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,,  wwyycciinnkkęę  ddrrzzeeww,,  zziieelleeńń  ddrrooggoowwąą  ii wwddrroożżeenniiee  pprroojjeekkttuu  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu..

PPoouucczzeenniiee
ZZaaiinntteerreessoowwaannyymm  ssttrroonnoomm  pprrzzyyssłłuugguujjee  pprraawwoo  zzaappoozznnaanniiaa  ssiięę  zz ttrreeśścciiąą  ppoowwyyżżsszzeejj  ddeeccyyzzjjii  ww UUrrzzęęddzziiee  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  ww WWyyddzziiaallee
AArrcchhiitteekkttuurryy  ii BBuuddoowwnniiccttwwaa  ddllaa  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa  ((ttaabblliiccaa  ooggłłoosszzeeńń  ww UUrrzzęęddzziiee  DDzziieellnniiccyy  BBiiaałłoołłęękkaa,,  ppaarrtteerr))..
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. 
Odwołania należy składać w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 
Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Białołęka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

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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Ki no na van Go gha zo sta ło
otwar te w po ło wie paź dzier ni -
ka 2014 ro ku. Od po cząt ku za pla -
no wa ne zo sta ło ja ko lo kal ne, stu -
dyj ne i ka me ral ne. Swo isty an ty -
mul ti pleks, któ re go prio ry te tem
jest po pu la ry zo wa nie fil mów o wy -
so kich wa lo rach ar ty stycz nych, fil -
mo wych pro jek tów nie ko mer cyj -
nych oraz pro mo wa nie świa do me -
go od bio ru dzie ła fil mo we go. Czy li
bez po pcor nu, co li, na cho sów
i wszyst kich in nych obo wiąz ko -
wych atry bu tów sie cio wych kin.
Wie lu to so bie chwa li. Sam nie

prze pa dam za sze lesz cze niem pa -
pier ka mi, sior ba niem przez słom -
kę tu dzież od gło sa mi po chru py wa -
nia prze ką sek, co po wo li sta je się
nor mą ki no wej „kul tu ry”. Ale pro -
mu jąc se ans fil mo wy ja ko mi ste -
rium w ciem no ści ki no wej sa li,
naj wa żniej szy po wi nien być re per -
tu ar. Tym cza sem na fo rach in ter -
ne to wych czy ta się py ta nia:

– Cze mu na sze je dy ne bia ło łęc -
kie ki no ma tak ubo gi re per tu ar?
„Eks cen try cy”, dru gi ty dzień, non
stop. Na praw dę nie ma cie kaw -
szych fil mów?

No wła śnie. W stycz niu w re per -
tu arze bia ło łęc kie go ki na by ły tyl -
ko trzy fil my. Pro gram na lu ty jest
tak sa mo ubo gi: dzie cię cy „Mi siek
w No wym Jor ku”, „Joy” i „Zja -
wa”. Nic do tych ty tu łów nie mam.
Ale tyl ko „Mi siek w No wym Jor -
ku” gra ny bę dzie mniej wię cej
w tym sa mym cza sie, co w in nych
war szaw skich ki nach. Re we la cyj na
„Zja wa” po ja wi się trzy ty go dnie
po pol skiej pre mie rze, a „Joy” tra -
fia do Ki na na Bo ku po mie sią cu.
Ale mo że sa ma ak tu al ność nie jest
jesz cze naj wa żniej sza, choć w do -

bie cy fro wej dys try bu cji nie ma
prze cież żad nych prze szkód, by
ka żdy ty tuł grać w dniu pre mie ry.
Pro ble mem jest ska la wy bo ru
– trzy fil my mie sięcz nie to pro po -
zy cja za ska ku ją co ubo ga.

Dy rek tor Bia ło łęc kie go Ośrod -
ka Kul tu ry tłu ma czy, że na ra zie
ina czej się nie da:

– Ta kie są za sa dy po zy ski wa nia
ty tu łów od dys try bu to rów. Oni
sta wia ją wa run ki, by film gra ny
był przez ty dzień al bo dwa. Mo -
gli by śmy po sze rzyć re per tu ar,
gdy by sa la słu ży ła tyl ko ja ko ki no -
wa. Ale ko rzy sta ją z niej wszyst -
kie na sze sek cje, są pró by, za ję -
cia. Do pó ki nie zo sta nie otwar ta
dru ga sa la, więk szej licz by se an -
sów nie da się zor ga ni zo wać
– mó wi Ka ro li na Adelt Pa proc ka.

Kto wie o Ki nie na Bo ku?
Po zo sta je za tem mieć na dzie ję,

że otwar cie fi lii na Głę boc kiej coś
w tej spra wie zmie ni. Jest jesz cze
in na kwe stia: sa mo ki no nie jest
chy ba naj le piej pro mo wa ne, sko -
ro gdy py tam o je go atrak cyj ność,
kil ka osób jest moc no zdzi wio -

nych, że ki no na Bia ło łę ce w ogó -
le ist nie je. A kil ka in nych wie
i de kla ru je, że nie mo że się do -
cze kać otwar cia mul ti plek su
w ga le rii na Świa to wi da. Z ta kiej
po bie żnej son dy mo żna by wy -
snuć po śpiesz ny wnio sek, że wy -
so ka kul tu ra fil mo wa mu si prze -
grać z ni ższą, a ki no z am bit nym
re per tu arem i bez po pcor nu z ki -
no plek sem. Ale mo że to wca le
nie tak. Mo że gdy by wy bór fil -
mów był więk szy, gdy by ki no or -
ga ni zo wa ło do dat ko we even ty,
spo tka nia z twór ca mi, to pu blicz -
ność by jed nak przy cho dzi ła?

– Tak! Tak! To jest nasz po mysł
na ki no od sa me go po cząt ku. Tak
chce my to miej sce roz wi jać, by
sta ło się miej scem ta kże dys ku sji,
roz mo wy o ki nie, bez po śred nie go
spo tka nia z twór ca mi – za po wia -
da Ka ro li na Adelt Pa proc ka.

Czy Ki no na Bo ku sta nie się
wkrót ce lo kal nym, ale prę żnie
dzia ła ją cym ośrod kiem kul tu ry
fil mo wej? Szcze rze ży czę te go so -
bie, pa ni dy rek tor Adelt i wszyst -
kim bia ło łęc kim ki no ma nom.

Woj ciech Ka łu żyń ski

Antymultipleks na Białołęce. Czy Kino na Boku musi być niszowe?
� „Kino na Boku” to pierwsze i jak dotąd jedyne kino na warszawskiej Białołęce. Jest miłe, ładne, tanie i kameralne. Dlaczego więc stosunkowo
niewiele osób do niego chodzi, z utęsknieniem wyczekując otwarcia multipleksu?

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



Pi sa li śmy już o de ner wu ją cych
współ pa sa że rach i ich na wy kach.
Py ta li śmy też o naj mniej ty po we
skar gi i py ta nia, ja kie wpły wa ły
od pa sa że rów, w tym o mo żli wość
prze wo zu mar twe go ko ta. Ale
tym ra zem po pa trzy my na kie -
row ców.

Naj częst szą for mą wy la nia swo -
ich kom plek sów jest zwy kłe
cham stwo. – Kie row ca noc nej li -
nii N42 na pę tli Gór czew ska za -
czął wy ga niać pa sa że rów z au to -
bu su. Że by to jesz cze by ło na wet
sta now cze „wy sia dać, ko niec kur -
su” – trud no, nikt nie ocze ku je

w au to bu sie Wer sa lu. Ale fa cet
za czął blu zgać, wul gar nie i cham -
sko ubli ża jąc wszyst kim, któ rzy
nie wy sie dli od ra zu. A kie dy za -
czą łem mu ro bić zdję cia – usły -
sza łem, żem cio ta i pe dał oraz
mam wy pierd…lać. Ro zu miem,
że by cie kie row cą od po wie dzial -
nym za bez pie czeń stwo kil ku na -
stu czy kil ku dzie się ciu pa sa że rów
to za ję cie stre su ją ce, ale są in ne
me to dy na ra dze nie so bie ze stre -
sem – mó wi pan Wła dy sław.

In na sy tu acja, gdy kie row ca
pod no si swój sta tus mo ral ny, ko -
rzy sta jąc z nie uwa gi bądź nie zna -

jo mo ści re aliów wśród pa sa że rów:
– Wy cho dząc z cen trum han dlo -
we go M1 Mar ki zo ba czy łem sto ją -
cy au to bus 190 z wy świe tla ją cym
się ko mu ni ka tem: „za 1 min. od -
jazd”. Od ru cho wo przy spie szy łem
kro ku, by zdą żyć. Wci ska łem gu -
zik (ten przy drzwiach) jed nak te
się nie otwo rzy ły. Po no wi łem pró -
bę przy na stęp nych drzwiach – na -
dal nic. W koń cu zdu mio ny wy ko -
na łem krok w tył (czę sto au to bu sy
na pę tli ma ją drzwi za blo ko wa ne
po za jed ny mi otwar ty mi – ska rży
się pan Pa weł. – W tym mo men cie
pod szedł w mo ją stro nę pan, któ ry

oka zał się kie row cą i po wie dział:
„moc niej wci śnij!”. Nie za re ago -
wa łem, spoj rza łem ze zdu mie -
niem, ten zaś po wtó rzył: „No,
moc niej wci śnij!”. W tym mo men -
cie zro zu mia łem, że mam do czy -
nie nia z kie row cą – oso bą od po -
wie dzial ną prze cież za stan au to -
bu su, któ ry pro wa dzi. Dla te go też
po le ce nie wy ko na łem, pod sze -
dłem po now nie do drzwi i na ci -
sną łem gu zik du żo moc niej. Gdy
kie row ca po wie dział, że za sła bo,
podi ry to wa ny po wie dzia łem, że

moc no wci skam, na co ten skwi to -
wał, cy tat: „Je steś de bi lem?”. I co
się pro szę pań stwa oka za ło: au to -
bus stał co praw da wzdłuż li nii
przy stan ku, jed na kże stał w pew -
nej od le gło ści od wia ty przy stan -
ko wej au to bu su 190. Są dzi łem, że
au to bus stoi na przy stan ku; gdy
po wie dzia łem o tym kie row cy, ten
stwier dził, że „to nie jest przy sta -
nek”. Dla te go drzwi by ły za blo ko -
wa ne i gu zi ki nie dzia ła ły.

Sa mi przed kil ku la ty pi sa li śmy
o tym, jak kie row cy po tra fią trak -

to wać „przy jezd nych”. To aku rat
ne ga tyw ne przy kła dy i wca le nie
ozna cza ją, że więk szość war szaw -
skich kie row ców au to bu sów to
pro sta ki czy cha my. Z dru gie go
bie gu na jest prze cież We so ły Kie -
row ca, któ ry oprócz wier nych fa -
nów ma też swo ich prze ciw ni ków,
któ rzy wo le li by, by nie okra szał
swo imi ko men ta rza mi pod ró ży
i po pro stu ro bił swo ją ro bo -
tę. I zna ko mi ta więk szość kie row -
ców (płci oboj ga!) to wła śnie „lu -
dzie środ ka” – bez zbęd nych na -
pięć wo żą nas z punk tu A do B.
Swo ją dro gą, ko bie ty za kie row ni -
cą au to bu su chy ba nie ge ne ru ją ta -
kich na pięć jak mę żczyź ni. A na -
pięć jest spo ro. – Od po cząt ku ro -
ku do po ło wy lu te go te go ro ku
do Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go wpły nę ło 350 skarg na pro wa -
dzą cych po jaz dy (łącz nie – na kie -
row ców, mo tor ni czych i ma szy ni -
stów) – mó wi Mał go rza ta Po toc ka,
rzecz nik ZTM. – Więk szość skarg
do ty czy nie od po wied nie go słow -
nic twa pro wa dzą cych po jaz dy, nie -
otwie ra nia pierw szych drzwi, nie -
wy pusz cza nia z po jaz du na przy -
stan ku, „szar pa nia” po jaz dem
pod czas jaz dy, za my ka nia drzwi
przed no sem.

ZTM za pew nia też, że wszyst -
kie skar gi są roz pa try wa ne, wo bec
win nych są wy cią ga ne kon se -
kwen cje a pa sa że ro wie za wsze są
in for mo wa ni o dal szym lo sie ich
skar gi.

(wt)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Kierowca – cham? Oj, zdarza się…
� O zachowaniach pasażerów i kierowców warszawskich autobusów można napisać elaborat. To właśnie w komunikacji publicznej wyłażą
na wierzch wszystkie nasze i nie nasze wady, kompleksy i żale.

ZTM
zapewnia też, że wszystkie
skargi są rozpatrywane,
wobec winnych są
wyciągane
konsekwencje
a pasażerowie zawsze są
informowani o dalszym
losie ich skargi.
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Oddaj książki,
weź inne!
� Bookcrossing, czyli
„uwalnianie” książek to
świetny sposób
na porządki w domowej
bibliotece. Okazja
do tego będzie 28 lutego,
podczas imprezy
organizowanej przez
stowarzyszenie „Razem
dla Białołęki”.

Mię dzy 14.00 a 18.00 w ka -
wiar ni Eko Fraj da przy Po ra -
jów 12 bę dzie mo żna zo sta wić
prze czy ta ne, le żą ce na pół kach
ksią żki a w za mian wziąć in ne,
przy nie sio ne przez in nych czy -
tel ni ków. To wła śnie Ksią żko -
bra nie, na któ re or ga ni za to rzy
ser decz nie za pra sza ją.

(red)

Bie gną ca od Mo dliń skiej uli ca
peł ni funk cję do jaz du do po bli -
skich osie dli. Ty le tyl ko, że pod -
czas po ran ne go szczy tu aby wy je -
chać stąd sa mo cho dem, trze ba
mieć aniel ską cier pli wość. – Zre -
zy gno wa łem z sa mo cho du
na rzecz au to bu sów, bo wy jazd
z osie dlo we go par kin gu zaj mo wał
mi wię cej cza su niż do jazd Mo -
dliń ską do bar dziej cy wi li zo wa -
nych re jo nów – mó wi pan Pa weł,
miesz ka ją cy w oko li cy. – Nie na -
rze kam, ale tej uli cy na le ża ło by się

po łą cze nie z in ną, dzię ki cze mu
miesz kań cy mie li by al ter na ty wę.

I ta kie po łą cze nie bę dzie
– Alu zyj na wkrót ce zy ska przed -

łu że nie w kie run ku ul. Kę pa Tar -
cho miń ska – mó wi Ma rze na Gaw -
kow ska, rzecz nicz ka urzę du dziel -
ni cy. – Pierw sze 440 m wy bu du je
JW Con struc tion, któ ry w tym re jo -
nie bę dzie pro wa dził in we sty cję,
ma my już pod pi sa ną umo wę. Ko -
lej ne trzy sta wy bu du je dziel ni ca.
Na stęp nie, ta kże ze środ ków dziel -

ni cy, po wsta nie uli ca po przecz na
do Alu zyj nej, w kie run ku pół noc -
nym aż do skrzy żo wa nia z uli cą
Gla dio li. 90-me tro wy frag ment
Gla dio li wy bu du je ko lej ny de we lo -
per, z któ rym trwa ją wła śnie roz -
mo wy, a po zo sta łą, już ist nie ją cą
część uli cy Gla dio li dziel ni ca zmo -
der ni zu je na po trze by ru chu ko mu -
ni ka cji miej skiej. Po zwo li to
po pierw sze na stwo rze nie in fra -
struk tu ry dro go wej dla pla no wa -
nych przy ul. Ger be ro wej szkół
(pod sta wów ki i gim na zjum).
Po dru gie miesz kań cy Kę py Tar -
cho miń skiej zy ska ją ocze ki wa ną
przez nich ko mu ni ka cję miej ską.
Ca ła in we sty cja po stro nie dziel ni cy
jest za pla no wa na z do dat ko wej pu li
środ ków in we sty cyj nych przy zna -
nych Bia ło łę ce. Aby mo żna by ło
z nich sko rzy stać, cze ka my na za -
twier dze nie przez ra dę War sza wy
– mó wi Ma rze na Gaw kow ska.

To ozna cza, że Kę pą po je dzie
wresz cie au to bus. W li sto pa dzie
ubie głe go ro ku pi sa li śmy o mo żli -
wo ści pusz cze nia tam tę dy li nii 211

– dziel ni ca wy ne go cjo wa ła miej sce,
gdzie mo że po wstać au to bu so wa
za wrot ka. – Z pi sma z ZTM wy ni -

ka, że li nię au to bu su 211 mo żna
wy dłu żyć uli ca mi Przy rze cze oraz
Kę pa Tar cho miń ska. Pro ble mem
by ło zro bie nie za wrot ki, na któ rą
za ła twi łem zgo dę na wy dzie rża wie -
nie od wła ści cie la dział ki. W tej
chwi li, po zro bie niu za wrot ki i usy -
tu owa nia mi ni mum czte rech przy -
stan ków mo że my cze kać na uru -
cho mie nie na Kę pie Tar cho miń -
skiej ko mu ni ka cji miej skiej – twier -
dzi Piotr Ciesz kow ski, bia ło łęc ki
rad ny.

Po zo sta je tyl ko py ta nie – kie -
dy? Szko ła ma być go to wa
w 2019 ro ku. – Do te go cza su
ciąg ko mu ni ka cyj ny po wi nien
być go to wy. Sa ma bu do wa trwa
krót ko i jest zwień cze niem wie lo -
mie sięcz nej pra cy, pro jek to wo -
-uzgod nie nio wej. W tym wy pad -
ku bę dzie my też mu sie li czę ścio -
wo po zy skać grun ty – mó wi
Gaw kow ska.

Wia do mo za tem, że przy Alu -
zyj nej bę dzie dzia łać JW Con -
struc tion (18 miesz kań do li sto -
pa da 2016) oraz Yuni ver sal Pod -
la ski z Bia łe go sto ku (79 miesz -
kań, ter min za koń cze nia bu do wy
to maj 2017). Oprócz nich swo je
bu dyn ki sta wiać ma też El mis
De we lop ment (51 miesz kań
w kwiet niu te go ro ku) oraz fir ma
Job dy.

(wt)

Idą zmiany na Aluzyjnej
� Choć plany inwestycyjne wokół Aluzyjnej rosną, to tej ulicy przydałaby się
– zamiast rozbudowy mieszkaniowej, która kwitnie – przebudowa, bo już dawno
przestała być tylko dojazdem do powstałych i powstających osiedli.

Szkoła ma
być gotowa w 2019 roku.
– Do tego czasu ciąg
komunikacyjny powinien
być gotowy. Sama
budowa trwa krótko i jest
zwieńczeniem
wielomiesięcznej pracy,
projektowo-uzgodnienio
wej. W tym wypadku
będziemy też musieli
częściowo pozyskać
grunty – mówi
Gawkowska.



…bo wy star czy na Bia ło łę kę.
Zdję cie opa li ko wa nej od no gi Skarb -
ka z Gór przy słał nam pan Mi chał
Sa la mon. – Zwie dzam Bia ło łę kę
i cią gle mnie za dzi wia. Nie ste ty, nie -
po zy tyw nie. Spa cer na Skarb ka
z Gór. Tyl ko mi się wy da je czy coś tu
jest nie tak? – py ta nasz Czy tel nik.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że to za -
bez pie cze nie przed par ko wa niem

na chod ni kach. Oko li ca sły nie
z bra ku miejsc par kin go wych (są
na za mknię tych osie dlach, prze -
zna czo ne dla miesz kań ców) i wą -
skich do jaz dó wek do po szcze gól -
nych bu dyn ków. Aby za po biec jej
za sta wie niu przez sa mo cho dy
– zde cy do wa no się na słup ki. Ale
czy mu si ich być aż ty le?

(red)

Migawka z okolicy

Słupek na słupku
i słupkiem pogania
� Onegdaj internet obiegło zdjęcie ścieżki rowerowej
między Psarami a Wysokim Kościołem niedaleko
Wrocławia, ogrodzonej słupkami. Okazuje się, że
po podobne widoki nie trzeba jechać aż pod Wrocław…

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny
do 13 mar ca. W tym okre sie
w wy zna czo nych skle pach,
w trak cie ofi cjal nej kwe sty, zbie -
ra ne bę dą ar ty ku ły spo żyw cze
i prze my sło we. Swo im są sia dom
mo że my ofia ro wać pro duk ty
o przed łu żo nej da cie wa żno ści
(kon ser wy, ka kao, her ba ta, sło dy -
cze, itp.) i ar ty ku ły prze my sło we
dla do mu i dla dzie ci (ar ty ku ły
pa pier ni cze, środ ki czy sto ści, my -
dło, oliw ka, pa sta, szczo tecz ka
do zę bów, pam per sy, itp.).

Zgro ma dzo ne w cza sie ak cji
pro duk ty zo sta ną spa ko wa ne
i jesz cze przed świę ta mi Wiel kiej

No cy tra fią do naj bar dziej po trze -
bu ją cych ro dzin Bia ło łę ki. Ad re -
sa tów po mo cy wska że Bia ło łęc ki
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej.

– Na wet naj mniej szy da tek skła -
da się na wiel kie dzie ło Wiel ka -
noc nej Po mo cy Są siedz kiej – za -
chę ca Agniesz ka Ada mo wicz, ko -
or dy na tor ka ak cji z ra mie nia Sto -
wa rzy sze nia Ra zem dla Bia ło łę ki.

Or ga ni za to rem ak cji jest „Ko -
mi tet Spo łecz ny Wiel ka noc na Po -
moc Są siedz ka”, zaś part ne ra mi
Sto wa rzy sze nie Ra zem dla Bia ło -
łę ki, Ini cja ty wa Miesz kań ców Bia -
ło łę ki oraz Klub Rad nych Nie za -
le żnych Dziel ni cy Bia ło łę ka.

– Tak sil ny skład i tak du ża
zgro ma dzo na ener gia za po wia da
ko lej ny suk ces ak cji, któ ry nie
był by mo żli wy bez za an ga żo wa nia
licz nych skle pów, któ re już po raz
trze ci zgo dzi ły się współ dzia łać
w ra mach ak cji Po mo cy Są siedz -
kiej – dzię ku je wszyst kim rad na
Ewa Ga jew ska – głów na ko or dy -
na tor ka ak cji.

Szcze gó ło wa li sta miejsc zbió -
rek do stęp na jest na stro nie:
www.fa ce bo ok.com/Wiel ka noc na -
Po moc Sa siedz ka.

Jo an na Ra bicz ko
rad na dziel ni cy Bia ło łę ka 

Wielkanocna pomoc sąsiedzka na Białołęce
� 26 lutego, już po raz trzeci, rusza akcja charytatywna „Wielkanocna Pomoc
Sąsiedzka”, której misją i celem jest pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom
Białołęki w przeżyciu lepszych i bardziej radosnych świąt.

Je że li po dob ne in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce, a nie
przy po mi nasz so bie, abyś pod pi -
sy wał w prze szło ści ja kąś umo wę
z przed się bior cą prze sy ło wym, to
po wi nie neś po wa żnie za in te re so -
wać się spra wą. Pra wo stoi w tym
przy pad ku cał ko wi cie po Two jej
stro nie, masz więc du żą szan sę
na uzy ska nie cał kiem spo rej su my

pie nię dzy. Pierw szym kro kiem
po wi nien być kon takt z praw ni -
kiem, któ ry prze ana li zu je Two ją
sy tu ację. W ra mach współ pra cy
z „Echem”, kan ce la ria ad wo kac -
ko -rad cow ska Lex Na wi ga tor
mo że bez opłat wy ko nać dla Cie -
bie wstęp ną ana li zę praw ną.

Je śli Two je przy pusz cze nia się
po twier dzą, mo żesz i po wi nie neś
za cząć dzia łać. Ka żda fir ma
– nie wa żne czy pry wat na czy
pań stwo wa – ma obo wią zek pła -
cić Ci za to, że jej in sta la cje znaj -
du ją się na Two jej dział ce. Je śli
te go nie ro bi ła, praw nik w Two -
im imie niu bę dzie mógł
przed Są dem do ma gać się od -
szko do wa nia na wet za 10 lat
wstecz. Po za tym, ja ko wła ści ciel
nie ru cho mo ści, mo żesz żą dać ta -
kże ure gu lo wa nia tej kwe stii
na przy szłość. Fa cho wo na zy wa
się to usta no wie niem słu żeb no ści
prze sy łu – oczy wi ście ta kże nie

za dar mo. To od Two jej de cy zji
bę dzie za le ża ło, czy zde cy du jesz
się po bie ra nie sta łej, co rocz nej
opła ty czy na jed no ra zo we wy na -
gro dze nie za zgo dę wła ści ciel ską
na lo ka li za cję ka bli czy ga zo cią -
gu na Two im te re nie.

O ja kich pie nią dzach mó wi -
my? To oczy wi ście za le ży, przede
wszyst kim od te go gdzie znaj du je
się dział ka i jak du ża jej część
jest nie le gal nie wy ko rzy sty wa -
na przez za kład ener ge tycz ny.
Śred nie od szko do wa nia wy no szą
jed nak zwy kle od kil ku na stu
do na wet KIL KU SET TY SIĘ -
CY ZŁO TYCH.

Nie war to więc cze kać, tyl ko
jak naj szyb ciej pod jąć sta ra nia,
w ce lu uzy ska nia te go, co zgod -
nie z pra wem Ci się na le ży. Kan -
ce la ria Lex Na wi ga tor mo że Ci
sku tecz nie w tym po móc.

Za dzwoń i umów się na bez płat ne
spo tka nie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.





reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

ZZAA  WWIIAA  DDOO  MMIIEE  NNIIEE  oo wwyy  ddaa  nniiuu  ddee  ccyy  zzjjii
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 (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), 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. ze zm)

ZZaa  rrzząądd  DDzziieell  nnii  ccyy  BBiiaa  łłoo  łłęę  kkaa  mm..  sstt..  WWaarr  sszzaa  wwyy  zzaa  wwiiaa  ddaa  mmiiaa  oo wwyy  ddaa  nniiuu::

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 22//CCPP//22001166 z dnia 18 stycz nia 2016 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 ga zo wej śred nie go ci śnie nia na dz. ew. nr 65/3, 65/6, 65/1,
75/5, 75/7, 75/1 z obr. 4-01-26 przy ul. Lan dwa row skiej, Ła no wej
na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek in we sto ra
Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa Sp. z o.o., ul. Ka sprza ka 25, 01-224
War sza wa, zło żo ny dnia 5 li sto pa da 2015 r. i uzu peł nio ny dnia 26 li -
sto pa da 2015 r.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 33//CCPP//22001166 z dnia 18 stycz nia 2016 r. uma rza ją cej po stę po -
wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu
pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie li nii ka blo wej ze sta cji 10438
do no wo pro jek to wa nej sta cji na dz. nr ew. 3/1 z obr. 4-16-22 na te re nie
dz. ew. nr 37/59, 37/62, 52, 42/13, 55/4 z ob rę bu 4-16-
13; 1, 5/10, 5/9, 6/19, 36/1 z ob rę bu 4-16-21; 54/1, 3/1 z ob rę bu 4-16-
22 przy ul. Zdziar skiej, Chu do by w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy,
do wnio sku in we sto ra – RWE STO EN OPE RA TOR Sp. z o.o. ul. Pięk -
na 46, 00- 672 War sza wa, re pre zen to wa ne go przez Jó ze fa Ha mu dę, zło -
żo ne go dnia 1 grud nia 2015 r. i uzu peł nio ne go dnia 16 grud nia 2015 r.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 44//CCPP//22001166 z dnia 25 stycz nia 2016 r. uma rza ją cej po stę -
po wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji
ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na prze bu do wie czę ści sie ci elek tro ener -
ge tycz nej na dz. nr ew. 53, 21/2 z obr. 4-16-01 przy ul. Pło cho ciń skiej
w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, do wnio sku in we sto ra – EL -
BEST Sp. J. T. Bo gac ki, ul. Ma ry nar ska 14 lok. 404, 02-674 War sza -
wa, zło żo ne go dnia 19 stycz nia 2016 r.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 55//CCPP//22001166 z dnia 10 lu te go 2016 r. uma rza ją cej po stę po -
wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu
pu blicz ne go dla in we sty cji po le ga ją cej na prze bu do wie ist nie ją cej sie -
ci wo do cią go wej DN 200 mm na sieć wo do cią go wa DN 300 mm w ul.
Ostródz kiej na cz. dzia łek nr ew. 34, 37, 48/5, 52/1, 53/1, 55
(proj.55/1), 57 (proj.57/4), 59/1 (proj. 59/22), 64/25, 72/8 z ob rę -
bu 4-16-37; na dział kach nr ew. 26/1, 27/1, 48/2, 48/4, 51/1, 54/1,
56/1, 58/4, 59/24, 59/26, 60/3, 61/3, 62/1, 68/7, 68/8, 211, 216 z ob -
rę bu 4-16-37; na cz. dzia łek nr ew. 52, 69/3 (proj. 69/1), 71/1 z ob rę -
bu 4-16-35; oraz na dział kach nr ew. 41/43, 42/4, 45/3, 47/23,
63/1, 66/1, 67/1, 72/1, 73/16, 74/1 z ob rę bu 4-16-35 w Dziel ni cy Bia -
ło łę ka m. st. War sza wy, zło żo ne go dnia 3 lu te go 2016 r..

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 66//CCPP//22001166 z dnia 15 lu te go 2016 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
ka na li za cyj nej na dz. ew. nr 14/57 z obr. 4-07-02 przy ul. Ku piec kiej
na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek in we sto ra
Ma ry wil ska 44 Sp. z o.o., ul. Ma ry wil ska 44, 03-042 War sza wa, zło żo -
ny dnia 4 grud nia 2015 r. i uzu peł nio ny dnia 18 grud nia 2015 r.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 77//CCPP//22001166 z dnia 15 lu te go 2016 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 ga zo -
cią gu śred nie go ci śnie nia DN 90mm na cz. dz. ew.
nr 65, 10/3, 8/1, 64/7 z ob rę bu 4-02-07, dz. ew. nr 57 z ob rę bu 4-17-
01 przy ul. Za wi ślań skiej na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza -
wy, na wnio sek in we sto ra Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa Sp. z o.o. Od -
dział w War sza wie, ul. Rów no le gła 4A, 02-235 War sza wa, zło żo ny
dnia 30 li sto pa da 2015 r., i uzu peł nio ny dnia 23 grud nia 2015 r.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 88//CCPP//22001166 z dnia 15 lu te go 2016 r. uma rza ją cej po stę po -
wa nie w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go dla
in we sty cji po le ga ją cej na prze bu do wie ist nie ją cej sie ci wo do cią go wej
DN 150 mm na sieć wo do cią go wa DN 300 mm w ul. Ko biał ka
na dział kach nr
ew. 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/46, 1/50, 1/52, 2, 5, 26/15, 26/18,
26/22, 26/29, 26/31, 26/33, 26/35, 26/37, 37/4, 37/5, 1/9, 13/9, 25,

37/2, 37/6, 40 z ob rę bu 4-16-03 w Dziel ni cy Bia ło łę ka m. st. War sza -
wy, z wnio sku z dnia 03.02.2016 r. Miej skie go Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w m. st. War sza wie S. A.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 99//CCPP//22001166 z dnia 15 lu te go 2016 r. w spra wie wy da nia
de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go dla in we sty -
cji po le ga ją cej na prze bu do wie ist nie ją cej sie ci wo do cią go wej
DN 200 mm na sieć wo do cią go wą DN 300 mm w ul. Zdziar skiej
na dział ce nr ew. 53/8, 47 i 54/4 z ob rę bu 4-16-13, 36/1, 1 i 5/10
z ob rę bu 4-16-21 oraz 56/3 z ob rę bu 4-16-22 w Dziel ni cy Bia ło łę ka
m. st. War sza wy.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 1100//CCPP//22001166 z dnia 15 lu te go 2016 r. w spra wie wy da nia
de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go dla in we sty -
cji po le ga ją cej na bu do wie wia ty nad ko mo rą krat (KK) w ra mach in -
we sty cji pod na zwą „Prze bu do wa Sta cji Pomp Ka na ło wych „Że rań I”
i „Że rań II” przy ul. Mo dliń skiej 129 na dział kach nr ew.75/4, 75/20,

77/5 i 77/9 w ob rę bie 4-06-09 przy ul. Mo dliń skiej 19 w Dziel ni cy
Bia ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek in we sto ra z 22 grud nia 2015 r.
Miej skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w m. st. War -
sza wie S. A.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 1111//CCPP//22001166 z dnia 17 lu te go 2016 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 cie płow ni czej osie dlo wej na dz. ew. nr 53/4, 48/4, 47/2 z obr. 4-07-
05 przy ul. Da ni szew skiej/Szla chec kiej na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka
m.st. War sza wy, na wnio sek in we sto ra Vic to ria Dom S.A., ul. Ką ty
Gro dzi skie 105, 03-289 War sza wa, re pre zen to wa ne go przez Ar tu ra Dy -
gul skie go, zło żo ny dnia 17 grud nia 2015 r.

––  ddee  ccyy  zzjjii  nnrr 1122//CCPP//22001166 z dnia 22 lu te go 2016 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 ga zo wej śred nie go ci śnie nia PE Ř63, ok 50 m w ul. Ście żka na od -
cin ku od ist nie ją ce go ga zo cią gu w ul. Do ło wej, na dz. ew.
nr 158, 154/2 z obr. 4-03-20 przy ul. Ście żka na te re nie Dziel ni cy Bia -
ło łę ka m.st. War sza wy, na wnio sek in we sto ra Pol skiej Spół ki Ga zow -
nic twa Sp. z o.o. Od dział w War sza wie, ul. Rów no le gła 4A, 02-235
War sza wa, zło żo ny dnia 3 grud nia 2015 r., i uzu peł nio ny dnia 22
grud nia 2015 r.

PPOO  UUCC  ZZEE  NNIIEE
Oso by, któ re są stro ną po stę po wa nia mo gą za po znać się z tre ścią ww.
de cy zji w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka
ul. Mo dliń ska 197 (po kój 305 i 308), w po nie dział ki w godz. 08.00-
16.00 oraz w czwart ki w godz. 13.00 – 16.00. Od de cy zji słu ży stro -

nom od wo ła nie do Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go za po -
śred nic twem or ga nu wy da ją ce go de cy zję w ter mi nie 14 dni od dnia
pu blicz ne go jej ogło sze nia. Zgod nie z art. 53 ust. 6 usta wy o pla no wa -
niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym od wo ła nie po win no za wie rać
za rzu ty od no szą ce się do de cy zji, okre ślać isto tę i za kres żą da nia bę -
dą ce go przed mio tem od wo ła nia oraz wska zy wać do wo dy uza sad nia ją -
ce to żą da nie. Od wo ła nia od de cy zji na le ży skła dać w Wy dzia le Ar chi -
tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197, 03-
122 War sza wa oso bi ście lub za po śred nic twem pocz ty. Za wia do mie nie
lub do rę cze nie de cy zji uwa ża się za do ko na ne po upły wie czter na stu
dni od pu blicz ne go ogło sze nia w pra sie 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 (li cząc od da ty ostat -
nie go ogło sze nia)

Od dwóch lat wia do mo, że
nad ka na łem ma prze bie gać ga zo -

ciąg wy so kie go ci śnie nia z elek -
tro cie płow ni Że rań. Ma go bu do -

wać PGNiG Ter mi ka, wy ci na jąc
po nad ty siąc drzew. Prze ciw pla -

no wa ne mu prze bie go wi dzie się -
cio ki lo me tro wej ru ry pro te stu ją
człon ko wie ini cja ty wy „Ocal my
te re ny nad Ka na łem Że rań skim”.
Tłu ma czą, że ga zo ciąg trze ba po -
pro wa dzić ina czej i oca lić je den
z naj pięk niej szych, dzi kich za kąt -
ków War sza wy. Wciąż ma ją na -
dzie ję skło nić in we sto ra do ko -
rek ty pla nów. Tym cza sem nad ka -
na łem 17 lu te go roz po czę ła się
wy cin ka drzew.

Setka zdrowych
i wartościowych drzew?

Ty le tyl ko, że wy cin ka nie jest
pro wa dzo na z ini cja ty wy PGNiG
i nie jest wca le po cząt kiem bu do -
wy ga zo cią gu. Wy ci na nie drzew
od by wa się pod żło bek
przy ul. Krzy żów ki, czy li in we sty -
cję dziel ni co wą. – Pod to pór ma
pójść po nad 100 zdro wych i war -
to ścio wych drzew, w tym dę by
– alar mu ją na Fa ce bo oku pro te -
stu ją cy.

Żło bek pla no wa ny był w tym
miej scu od daw na i miał po wstać
nie ja ko przy oka zji ga zo cią gu.
Od po cząt ku wzbu dzał kon tro -
wer sje, bo żło bek na ru rze z ga -
zem nie wszyst kim wy da wał się
tra fio nym po my słem. Bur mistrz
Piotr Ja wor ski tłu ma czył, że nie
„na” ru rze, ale „obok”, a drze wa
i tak zo sta ły by wy cię te.

Po dob nie ar gu men tu je dzi siaj
rzecz nicz ka urzę du dziel ni cy Ma -
rze na Gaw kow ska. Tłu ma czy, że
pla ny bu do wy żłob ka zna ne by ły
od daw na, a to je dy na lo ka li za cja
na te re nie na le żą cym do mia sta,

któ rą mo żna na ten cel prze zna -
czyć. – Z 14,3 ha zie le ni pod bu do -
wę trze ba wy ciąć tyl ko oko ło 100
drzew, z któ rych kil ka na ście i tak
by ło prze zna czo nych do wy cię cia
ze wzglę du na ich zły stan – mó wi.
Ten ar gu ment od pie ra ją spo łecz ni -
cy: – Cho re drze wa to kla sycz ny
ar gu ment w ta kich przy pad kach.
Co nie zmie nia fak tu, że prze cież
więk szość jest zdro wa – tłu ma czą.
Rzecz nicz ka za po wia da też, że
w miej sce wy cię tych dziel ni ca chce
po sa dzić no we drze wa. Do kład -
nie 34 sztu ki. Spo łecz ni cy ri po stu -
ją, że to nie to sa mo co sta ry, na tu -
ral ny drze wo stan.

War sza wa zie lo na tyl ko
na pro spek cie

W żłob ku, któ ry ma być ukoń -
czo ny do lip ca 2017 ro ku, za pla no -
wa no opie kę dla 150 dzie ci.
Na Bia ło łę ce żłob ków i przed szko li
bra ku je dra ma tycz nie, ale czy dla
tych miejsc war to nisz czyć przy ro -
dę? Wciąż trwa ją prze cież roz mo -
wy PGNiG z Ra dą Kon sul ta cyj ną,
w skład któ rej wcho dzą miesz kań -
cy Bia ło łę ki, wo bec cze go ist nie je
jesz cze szan sa ta kie go po ło że nia
rur, by gaz pły nął, a przy ro da jak
naj mniej ucier pia ła. We dług spo -
łecz ni ków wy cin ka pro wa dzo na
przez ra tusz jest na rę kę PGNIG.
– Do pó ki bę dzie jaw ne przy zwo le -
nie władz mia sta i dziel nic na ta kie
dzia ła nia, do pó ty mia sto sto łecz ne
War sza wa bę dzie zie lo ne, ale tyl ko
w PR -owej rze czy wi sto ści wy kre -
owa nej przez ra tusz – kwi tu ją.

(wk)

Na Żeraniu zaczynają wycinkę drzew. Nie pod gazociąg
� „Rozpoczęła się wycinka drzew nad Kanałem Żerańskim” – alarmują społecznicy z inicjatywy „Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim”.
To wcale nie początek budowy gazociągu, ale przygotowanie terenu pod budowę żłobka na ulicy Krzyżówki.

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.
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W ma ju lub czerw cu no wy
ośro dek na Głę boc kiej wresz cie
otwo rzy po dwo je dla miesz kań -
ców Zie lo nej Bia ło łę ki, po zba -

wio nej do tąd pla ców ki kul tu ral -
nej z praw dzi we go zda rze nia.

Obiekt bę dzie w ca ło ści pod le -
gał pod Bia ło łęc ki Ośro dek Kul tu -

ry. Naj więk szym atu tem bu dyn ku
bę dzie sa la wi do wi sko wa na 350
miejsc, w któ rej prócz spek ta kli
bę dzie mo żli we wy świe tla nie fil -

mów, or ga ni zo wa nie kon cer tów
i in nych wy da rzeń ar ty stycz nych.
Są też sa le prze zna czo ne do prób,
ćwi czeń i warsz ta tów.

– Ma my w pla nach ta kże dzia -
łal ność edu ka cyj ną i warsz ta to wą
– mó wi Ka ro li na Adelt -Pa proc ka,
dy rek tor Bia ło łęc kie go Ośrod ka
Kul tu ry. Ale nie tyl ko. W ho lu ma
po wstać nie du ża ka wia ren ka, mo -
że ta kże prze strzeń wy sta wien ni -
cza nie wiel kiej ga le rii.

O tym, co jesz cze bę dzie się
w ośrod ku dzia ło, za de cy du ją sa -
mi miesz kań cy. W mar cu za czną
się kon sul ta cje, któ re pier wot nie
mia ły się od być w ma ju ze szłe go
ro ku. Ka ro li na Adelt -Pa proc ka

tłu ma czy opóź nie nia fak tem, że
pier wot nie sa la wi do wi sko wa pro -
jek to wa na by ła ja ko… szkol na.

– Za kła da li śmy, że obiekt da się
przy sto so wać do no wej funk cji
dość szyb ko. Nie ste ty, ko niecz nych
zmian by ło tak du żo, że bu dy nek
zo stał od da ny do pie ro w grud niu
– mó wi Adelt -Pa proc ka.

Nie ukry wa, że fi lia znacz nie od -
cią ży głów ną sie dzi bę. Część za jęć
edu ka cyj nych mia ła by się prze -
nieść na Głę boc ką, co po zwo li ło by
roz wi jać dzia ła ją ce na Van Go gha
ki no, dać wię cej cza su i prze strze ni
na pró by te atral ne. Oba ośrod ki
ma ją ści śle ze so bą współ pra co wać,
a ofer ta na wza jem się uzu peł niać.

– Cze ka my na ten ośro dek
z wy tę sk nie niem. Dzię ki nie mu
ofer ta kul tu ral na na Bia ło łę ce bę -
dzie znacz nie szer sza – wzdy cha
dy rek tor BOK.

Kon sul ta cje z miesz kań ca mi
ma ją słu żyć te mu, by ofer ta no wej
pla ców ki nie roz mi nę ła się z po -
trze ba mi i ocze ki wa nia mi spo łecz -
no ści. Miesz kań cy ma ją za de cy do -
wać: jak na zwać ośro dek, jak za go -
spo da ro wać prze strzeń wo kół bu -
dyn ku, jak przy sto so wać do prze -
pro wa dze nia im prez ple ne ro wych
(któ re mia ły by wy star to wać już
pod czas te go rocz nych wa ka cji),
jak za ara nżo wać du ży hol.

– Chcie li by śmy, że by to miej sce
od po cząt ku by ło uzna ne przez
miesz kań ców za wła sne. Że by po -
czu li się tu go spo da rza mi, chcie li się
tu spo ty kać – mó wi dy rek tor BOK.

(wk)

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy 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, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych 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. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

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 po skie ro wa niu spra wy 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 stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia 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.

Masz do nich pra wo! 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.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Ho ża 37/6,

00–681 War sza wa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Park Ma gicz na to miej sce nie
tyl ko roz ryw ki dla dzie ci. Star si
też znaj dą coś dla sie bie – jed ną
z atrak cji są choć by sta no wi ska

do gril lo wa nia. Pro blem jed nak
w tym, że miesz kań com nie po -
do ba ła się ich pier wot na lo ka li -
za cja i do ma ga li się ich prze su -

nię cia. Pod czas gro dze nia par ku
speł nio no to ży cze nie – przy oka -
zji jed nak moc no de mo lu jąc
traw nik…

– Fir ma, któ ra pro wa dzi ła pra -
ce, zo bo wią za ła się do na pra wie -
nia szkód – uspo ka ja Ma rze na
Gaw kow ska, rzecz nicz ka urzę du
dziel ni cy Bia ło łę ka. – Na stą pi to
naj póź niej na po cząt ku wio sny,
gdy na pra ce po zwo li po go da.

Ale to nie je dy ne zmia ny, ja kie
od mie nią park przy Ma gicz nej.
W tym ro ku ma być ukoń czo na
bu do wa wo do cią gu, a w ra mach
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go po ja -
wią się dwie ra ba ty kwia to we,
z by li na mi i krze wa mi. Jed nak
naj wa żniej szą zmia ną bę dzie bez
wąt pie nia ocze ki wa na od sa me -
go po cząt ku ist nie nia par ku pu -
blicz na to a le ta.

(wt)

Od Czytelników
Zryty i rozjeżdżony park Magiczna
� – Po remontach i grodzeniu park wygląda fatalnie.
Ziemię rozorał jakiś ciężki sprzęt, przecież wiosną tam
nic nie urośnie! – pisze do nas Czytelniczka.

Konsultacje
z mieszkańcami mają
służyć temu, by oferta
nowej placówki nie
rozminęła się
z potrzebami
i oczekiwaniami
społeczności. Mieszkańcy
mają zadecydować: jak
nazwać ośrodek, jak
zagospodarować
przestrzeń wokół budynku,
jak przystosować
do przeprowadzenia
imprez plenerowych
(które miałyby
wystartować już podczas
tegorocznych wakacji),
jak zaaranżować
duży hol.

Dom kultury na Głębockiej niemal gotowy
� Otwarcie filii Białołęckiego Ośrodka Kultury na Głębockiej zapowiadane jest od dawna. Wreszcie wiadomo, że nowa placówka rozpocznie
działalność jeszcze przed wakacjami.



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

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

NAUKA
·Nauka gry fortepian keyboard nauczycielka
502-935-459

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

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
·Dachy i Elewacje. Sprzedaż i montaż pokryć
dachowych, rynien, podbitek. Wykonywanie
obróbek blacharskich i parapetów na zamówienie.
Płotki p/śniegowe. Docieplenia dachów oraz ścian
budynków. Tynki akrylowe silikonowe styropian
wełna wykonawstwo. Bezpłatne obmiary oraz
wyceny. Punkt sprzedaży Warszawa ul. Białołęcka
166a, tel.535-129- 756 lub 535-920-035
·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

OGŁOSZENIA DROBNE 

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

reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

UUddrraażżnniiaanniiee  KKaannaalliizzaaccjjii  tteell..  778811--226666--885544

·Wynajem urządzeń do prania tapicerki,
dywanów – doba 70 zł, weekend 120 zł tel.
737-472-144

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
·Autoryzowany serwis kotłów Junkers Buderus
Viessmann Beretta DeDietrich Vaillant,
konserwacje, tel. 608-328-334
·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
·Kredyty HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE
i FIRMOWE nawet bez ZUS i US. Leasingi. 24
banki, minimum formalności. tel. 533-378-104
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

PSYCHOLOG, PSYCHIATRA, PSYCHOLOG
DZIECIĘCY. Psychoterapia Zielone

Zacisze, www.psychoterapiazz.pl, tel.
573-050-052

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni opiekunki, siostry PCK,
pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi.
Prosimy o kontakt na numer 669-980-009
/ praca@domowaopieka.pl

·Panów do ochrony 22 834-34-00

·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po 20-
tej

·Zatrudnię opiekunkę do kobiety chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Dzwonić
po 20-tej. Tel. 518-710- 570

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

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

·Strony i sklepy internetowe dla firm – Białołęka
– Już od 599 zł! Zadzwoń: 600-503-301 lub
napisz: biuro@netyo.pl

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

·Kupię stare motocykle – części 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

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

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



Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy




